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Abstrakt
Social hållbarhet är ett mångdimensionellt begrepp där trygghet utgör en av dimensionerna
och är en viktig faktor för att skapa god livskvalité. Det offentliga rummet utgör en
nyckelfaktor i en hälsosam och välfungerande stad. En god omgivande miljö är en källa till att
motivera medborgare till bättre hälsa och välbefinnande. Det offentliga rummet har även en
stor inverkan på trygghet, god urban planering är essentiellt för att skapa en god miljö att leva
och bo i. Hög grad av trygghet skapar också förutsättningar för att nå social hållbar
utveckling.
Bakomliggande drivkrafter till denna studie är att det offentliga rummet är en viktig plats där
alla ska vara välkomna och känna sig trygga. Det offentliga rummet skapar möjlighet för
sociala relationer, kunskapsutbyte samt utgör en viktig funktion i samhället. Det offentliga
rummet ska värna om människan, och människan ska värna om det offentliga rummet.
Därmed syftar denna studie till att undersöka ungdomars upplevelse om det offentliga rummet
i relation till social hållbarhet och trygghet.
Den valda arenan utgörs av det offentliga rummet i Stenungsund. Metoden som använts i
studien är av en kvantitativ ansats, enkäter har delats ut till gymnasieelever i årskurs 1-3 i
Stenungssunds kommun. Enkäten avslutades med möjligheten för respondenterna att markera
på en karta över Stenungsund de platser respondenterna känner sig trygga, otrygga samt
tycker om.
Resultatet av studien visar att ungdomarna i Stenungsund överlag känner sig trygga i det
offentliga rummet. Dock förekommer det skillnader mellan hur tjejer och killar upplever
trygghet. Killar känner sig i högre grad trygga än vad tjejer gör. Eleverna i de olika
årskurserna tenderar även att uppleva trygghet på olika sätt. Markeringarna på kartan visade
således på en gemensam uppfattning om vilka platser som upplevs som både trygga, otrygga
samt omtyckta.
Nyckelord: Social hållbarhet, trygghet, offentliga rum, ungdomar

Abstract
Social sustainability is a multidimensional concept in which safety is one of the dimensions,
and is an important factor in creating a good quality of life. The public space is a key factor in
a healthy and well-functioning city. A good environment is a source for motivating citizens to
better health and wellness. Public space also has a great impact on safety, good urban
planning is essential to create a good environment to live in. High level of safety also creates
the conditions for achieving socially sustainable development.
The driving forces behind this study is that the public space is an important place where
everybody will be welcomed and feel safe. The public space creates the opportunity for social
relations, exchange of knowledge and constitute an important function in society. The public
space should protect and promote the citizen, and the citizen must take care and show respect
for the public space. Thus, this study aims to investigate young people's experience of public
space in relation to social sustainability and safety.
The method used in the study is a quantitative approach, questionnaires have been distributed
to high school students in Stenungssund. The survey ended with the possibility for
respondents to mark on a map of Stenungsund the places they feel secure, insecure and like.
The results of the study show that young people in Stenungsund generally feel safe in public
spaces. However, there are differences between how girls and boys experience safety. Boys
feel increasingly confident than girls do. Students in different grades also tend to experience
safety differently. The markings on the map thus showed a common understanding of what
places are experienced as both secure, insecure and liked.
Key words: Social sustainability, safety, public space, adolescents
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Inledning
!
Det offentliga rummet har en stor inverkan på människan. Att vara omgiven av en god miljö
ökar både livskvalitén och välmåendet, vilka båda är faktorer som påverkar den sociala
hållbarheten. Social hållbarhet är ett intressant och mångdimensionellt begrepp vilket tenderar
att synliggöras i allt fler sammanhang och arenor. Trygghet är en del av social hållbarhet
vilket utgör fokusområdet i denna studie. Hur ungdomar upplever trygghet i Stenungsunds
offentliga rum är en fråga som denna studie syftar till att besvara.

Bakgrund
!

Brundtlandrapporten
The World Commission on Environment and Development (WCED) grundades av FN´s
Generalförsamling 1983 med uppgiften att formulera “A global agenda for change”.
Kommissionen bestod av 21 deltagande länder vilka tillsammans formulerade rapporten “Our
common future” (WCED, 1987, Förord). Rapporten är också känd som Brundtlandrapporten
och gavs ut år 1987. Brundtlandrapporten har bidragit till den internationella debatten om
hållbarhet och ses därför som en viktig faktor för att ha skapat en medvetenhet om hållbarhet
och därmed möjliggöra att hållbarhetsarbetet utvecklas i rätt riktning (Burton, 1987, s. 25).
Kommissionen fick uppdraget att:
• Formulera långsiktiga förslag och strategier för att uppnå hållbar utveckling till år
2000.
• Föreslå sätt för att utveckla samarbete mellan länder samt implementera gemensamma
mål vilka skulle verka för att förbättra förhållandet mellan människa, miljö,
naturresurser samt utveckling.
• Utvärdera internationella samhällens inverkan på miljön.
• Definiera gemensamma mål för att förbättra arbetet med att skydda samt bevara
miljön vilka skulle verka i ett långsiktigt perspektiv. Fastställa aktioner för att uppfylla
målen och därigenom främja miljön (WCED, 1987, Förord).
Kommissionen fick alltså i uppdrag att undersöka faktorer vilka utgjorde hot mot miljön och
därigenom ge förslag på aktioner med målet att skapa en hållbar utveckling. Kommissionen
fick även i uppdrag att öka medvetenheten hos både individer, organisationer, institutioner
gällande hållbarhet (WCED, 1987, s. 3-4).
I arbetet med att utveckla rapporten fick kommissionen insikt om att ökad fattigdom,
sårbarhet och miljöhot är ett resultat av de rådande trenderna gällande länders utveckling.
Därav insåg kommissionen att ett nytt mönster i utvecklingen är ett måste för att möjliggöra
en hållbar utveckling över hela världen (WCED, 1987, s. 4). Kommissionen (WCED, 1987, s.
1) belyser det faktum att vår värld blir allt mer förorenad, fattigdomen ökar samt att
!
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naturresurserna exploateras i en allt högre takt. Dock vill kommission via sin rapport “Our
Common future” se hoppfullt på framtiden. Kommissionen menar att ett nytt förhållningssätt
till både ekonomisk tillväxt och exploatering av naturresurser är väsentligt för att minska den
rådande fattigdomen i utvecklingsländerna. För att möjliggöra detta menar kommissionen att
det krävs nya politiska strategier för att säkerställa hållbar utveckling. Definitionen av
hållbarutveckling är enligt WCED (1987, s. 8, 43) “Development which meets the needs of
current generations without compromising the ability of future generations to meet their own
needs.".

Rio-deklarationen
!
Under FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992, också känd som Rio-konferensen, deltog 178
nationer för att tillsammans komma överens om riktlinjer för en hållbar utveckling. Riokonferensen resulterade i Agenda 21 och det som kom att kallas rio-deklarationen, som i sin
tur sammanfattar delar ur Agenda 21 (Wheeler & Beatley reds., 2009, s. 79). Deklarationen
berör dimensionerna ekologisk, - ekonomisk, - och social hållbarhet och arbetades fram som
ett handlingsprogram. Målet var att skapa ett globalt samarbete för miljö och utveckling, där
alla strävar efter att skydda och bevara den miljö som finns runt omkring oss, på lokal som
global nivå. En av alla de punkter Agenda 21 nämner som avgörande för en hållbar
utveckling, är att skapa handlingsplaner på lokal nivå. Myndigheter på lokal nivå ska vända
sig till sina egna medborgare och organisationer för att på bästa sätt skapa strategier som kan
vara avgörande för en hållbar framtid (United Nations sustainable development, 1992, s. 3,
285).

Vision 2020
Vision 2020 är ett strategidokument för att driva arbetet i utveckling och tillväxt framåt i
Västra Götaland med visionen Det goda livet. Dokumentet är ett resultat av de uppdrag
regeringen och riksdagen gav regionen med att samordna och driva ett utvecklingsarbete i
Västra Götaland. Visionen i strategidokumentet berör hållbarhetens tre dimensioner vilka är
de sociala, - ekologiska och ekonomiska dimensionerna. Strategin har som syfte att göra
Västra Götalandsregionen till en region vilken kan ses som en ledande kunskapsregion, en
region som välkomnar alla, en region som tar ett globalt ansvar, och en region som är
engagerad och som syns. Aktörer med olika kompetenser och erfarenheter har varit delaktiga i
processen med att utforma detta strategidokument. Strategin har dessutom koppling till
Europa 2020, vilket är EU´s tillväxtstrategi (VG2020, 2013).

!
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Stenungsund
Västra Götalandsregionen har tillsammans arbetat fram en folkhälsopolitisk policy som ska
gälla i hela regionen. Policyn ska vara ett hjälpmedel för att utveckla handlingsprogram och
mål i arbetet kring folkhälsa. Dimensionerna i hållbar utveckling, så som det ekonomiska,
ekologiska och sociala finns alla med i arbetet kring folkhälsa, men det är framförallt i social
hållbarhet som folkhälsa framträder mest. Av alla de utmaningar som policydokumentet
innehåller, utgörs ett område av att skapa trygga och goda uppväxtvillkor (Folkhälsopolitisk
policy - Västra Götaland, 2009, s. 4-7). Trygghet är också något som nämns som en viktig
faktor i den vision Stenungsunds kommun arbetat fram (Stenungsund 2035 - Stenungsund det
goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum, u.å.).
Visionen benämns som Stenungsund 2035 och är ett riktmärke för vad det är kommunen ska
arbetat efter och vad kommunen ska uppnå till år 2035 (Freij, 2014).
Stenungsund är en växande kommun belägen på den Bohuslänska kusten och har i dagsläget
ett invånarantal på cirka 25 000 människor (Andreasson, 2015). Utav dessa är cirka 1500
ungdomar mellan 16-20 år (SCB, 2014).

Tidigare forskning
Tidigare forskning gällande ungdomars upplevelse av trygghet i det offentliga rummet visar
att det råder könsskillnader. Tjejer upplever i högre grad otrygghet i jämförelse med killar
(Mmari m.fl. 2014, s.10). En kvalitativ studie som genomförts med syftet att undersöka
relationen mellan hälsa och den fysiska miljön för ungdomar i fem länder; Baltimore, Ibadan,
Johannesburg, New Delhi, och Shanghai, visar på just detta samband (Mmari m.fl. 2014, s.1).
Resultatet av studien visar även att tjejer tenderar, i högre grad än killar, att vara mer
missnöjda samt sakna tillgänglighet till platser att vara och umgås på (Mmari m.fl. 2014,
s.10). Den fysiska miljön har en stor inverkan på ungdomars upplevelse av trygghet i det
offentliga rummet. Studien som genomförts föreslår att relationen mellan hälsa och den
fysiska miljön bör studeras ur ett bredare perspektiv än vad som gjort hittills, samt att
upplevelsen av trygghet är nära kopplat till flertalet faktorer i den fysiska miljön. Studien
poängterar alltså vikten av att bedriva forskning gällande den upplevda känslan av trygghet i
förhållande till den fysiska miljön för ungdomar (Mmari m.fl. 2014, s.11), samt bekräftar ett
behov av fortsatt forskning om hur den fysiska miljön påverkar ungdomars hälsa (Mmari m.fl.
2014, s.1).
Ytterligare forskning har genomförts med gymnasieelever som respondenter.
Forskningsstudien i fråga handlar om ungdomar kopplat till det offentliga rummet, och har
genomförts vid Göteborgs Universitet. Att vistas i det offentliga rummet kan vara en risk i
sig, denna forskningsstudie visar att det råder könsskillnader när det kommer till att undvika
att vistas på vissa platser på grund av upplevelsen av rädsla. Hela 60 procent av tjejerna
uppgav att de undviker vissa platser för att de känner sig rädda, medan 40 procent av killarna
uppgav samma sak (Andersson, 2002, s. 230-231). Resultatet av forskningsstudien visar även
att det råder skillnader mellan tjejer och killars upplevelse av rädsla och obehag. 92,8 procent
!
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av killarna uppgav att de aldrig känt sig rädda i grannskapet medan 68,1 procent av tjejerna
uppgav samma sak. 0,8 procent av killarna uppgav att det ofta känner obehag, medan 5,9
procent av tjejerna uppgav att de ofta upplever rädsla och obehag. Tjejer tenderar alltså att i
högre grad än killar uppleva rädsla och obehag. Forskningsstudien kan dock inte fastställa ett
tydligt samband mellan denna upplevelse och stigande ålder. Dock visas ett samband mellan
hur mycket tid som spenderas i det offentliga rummet kopplat till upplevelsen av obehag,
således ser detta samband olika ut för tjejer och killar. Killar tenderar att uppleva mer obehag
ju mindre tid de spenderar i det offentliga rummet, medan tjejer upplever mer obehag desto
mer de vistas i det offentliga rummet. Sammanfattningsvis visar denna forskningsstudie att
ungdomar upplever obehag och rädsla inte är något ovanligt, därmed skapas även ett behov av
att säkerställa strategier för att hantera denna problematik (Andersson, 2002, s. 233).
Forskning talar även för att det råder flertalet risker i samhället som kan påverka ungdomars
beteende. Bostadsområdet med hög kriminalitet är en utav de risker som kan påverka
huruvida ungdomar skapar ett aggressivt beteende eller ej (Andershed & Andershed, 2005, s.
59). Brister i den omgivande miljön kan resultera i hälsorisker, och påverkar därmed den
sociala utvecklingen på ett negativt sätt. Ungdomar som vistas i försummade områden och har
bristande relationer med både vänner och familj är mer utsatta i samhället. Det är därmed av
stor vikt att det offentliga rummet utgörs av en god miljö och att skolor är väl organiserade
samt att samhället fyller sin funktion så att en positivt socioekonomiska utveckling ska vara
möjlig (Ungdomsstyrelsen, 2007:13, s.16).

Problemformulering

!
!
Social hållbarhet är ett växande kunskapsområde. Det offentliga rummet och trygghet är
faktorer vilka har en stor inverkan på social hållbarhet. Att det dessutom råder skillnader
mellan tjejers och killars känsla av trygghet är ett problem i sig och utgör ett outforskat
problemområde i Stenungsund, vilket denna studie har som förhoppning att undersöka. Social
hållbarhet är i behov av att uppmärksammas i relation till det offentliga rummet.

Syfte
!
!
Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars i Stenungsund upplevelse om det
offentliga rummet ur ett socialt hållbarhetsperspektiv med särskilt fokus på trygghet.

Frågeställning
!
•
•
•

!

Känner ungdomar sig trygga i Stenungsunds offentliga rum?
Finns det någon skillnad mellan tjejers och killars känsla av trygghet i Stenungsund?
Anser ungdomar att Stenungsund utgör en bra miljö att leva och bo på?
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Teori
Hållbar utveckling
Hållbar utveckling består av tre dimensioner; ekologisk, ekonomisk, - och social dimension (Dempsey m.fl. 2009, s.
289). Dimensionerna är alla beroende av varandra samtidigt
som det är vitalt att de tre dimensionerna är hållbara var för
sig för att nå en stark och giltig hållbar utveckling (Littig &
Griessler (2005, s. 75). Marten (2001, s.9) förklarar att det är
av stor vikt att de tre dimensionerna av hållbarhet prioriteras
lika. Det är först när det finns en jämlik prioritering mellan
dimensionerna som ett samhälle kan vara välmående och
hälsosamt.

Figur 1. Tre dimensioner av hållbar utveckling

Hållbar utveckling syftar till att främja ett balanserat samspel mellan människa och miljö. Det
krävs bland annat att den ekonomiska dimensionen utvecklas i hållbara mönster, att de
ekologiska resurserna respekteras och bevaras samt att den sociala dimensionen verkar för att
främja balans för både individ och samhälle (WCED, 1987, s. 65). Hållbar utveckling är en
ständigt pågående process för att möta både gårdagens och morgondagens behov. Behov
gällande exploatering av naturresurser, teknologisk utveckling, ekonomiska investeringar och
förändringar i institutioner. Kommissionen framhåller även att hållbar utveckling är en
omöjlighet utan politiskt engagemang. Även samhällelig delaktighet och demokrati är av stor
vikt (WCED, 1987, s. 8-9).
Brown m.fl. (1987, s. 717) menar på att det finns många olika sätt att definiera hållbar
utveckling, men det handlar framförallt om att se till så att det finns tillräckligt med resurser
för att bibehålla och främja de tre dimensionerna. Det var först genom Brundtlandrapporten
som begreppet hållbar utveckling och dess definition växte fram.
Hållbarhet förklaras enligt Becker & Jahn (1999, s. 6-7) som en process vars kvalité ska
utvärderas. Hållbarhet är därför nära bundet till strukturer och system. Becker m.fl. belyser
risken med generalisering samt skapandet av hållbara normer vilka kan skapa hierarkier av
exempelvis hållbara nationer. För att undvika denna problematik menar Becker & Jahn (1999,
s. 6-7) att det är fördelaktigt att utgå från ett negativt perspektiv i syfte att identifiera vad som
är ohållbart och på så sätt skapa möjligheter för att förbättra hållbarheten. Detta motiveras
genom att hållbara processer kan se mycket olika ut. Processen utgör alltså en mycket viktig
del i allt arbete gällande hållbarhet.
Hållbarutveckling består som ovan nämnt av tre dimensioner, i denna studie kommer dock ett
fokus läggas på den sociala dimensionen.
!
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Social hållbarhet
Enligt Östergren (2012, s. 397) är det den sociala hållbarheten som tenderar prioriteras lägst i
allt hållbarhetsarbete. Social hållbarhet är idag ett odefinierat teoretiskt begrepp. Begreppet
används flitigt men med olika innebörder (Littig & Griessler, 2005, s. 68). Östergren (2012, s.
397) menar att det finns ett stort behov av att fastställa en gemensam definition av social
hållbarhet. Dempsey m.fl. (2009, s. 289) förklarar att begreppet “social hållbarhet” används
på flera olika sätt på grund av att dess innebörd ej blivit definierat och förtydligat.
Social hållbarhet handlar enligt Barton (reds., 2000, s. 9) om god hälsa, trygg miljö, jämlikhet
samt empowerment. Littig & Griessler (2005, s. 72) har valt att definiera social hållbarhet
enligt följande:
“Social sustainability is a quality of societies. It signifies the nature-society relationships,
mediated by work, as well as relationships within the society. Social sustainability is given, if
work within a society and the related institutional arrangements.”
(Littig & Griessler, 2005, s. 72).
Social hållbarhet innebär, enligt Littig & Griessler (2005, s. 72), om att uppfylla de behov
människan har, säkerställa att de ekologiska resurserna bevaras samt att samhället
kännetecknas av ett humant klimat där medborgerlig delaktighet och social rättvisa är en
självklarhet. Littig & Griessler (2005, s. 75) talar även om att social hållbarhet består av tre
essentiella delar. Den första delen handlar om att säkerställa att människans behov uppfylls
och där med förbättra livskvalitén. Hälsa, inkomst, utbildning, boende och trygghet är
exempel på faktorer vilka påverkar människans livskvalité. Den andra delen i social
hållbarhet berör frågan om jämställdhet samt att alla individer ska erbjudas lika möjligheter,
till exempelvis utbildning. Social hållbarhets tredje del handlar om delaktighet och social
sammanhållning, där öka människans solidaritet och tolerans står i fokus.
Några faktorer som bidrar till social hållbarhet enligt Dempsey m.fl., (2009 s. 291):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!

Utbildning
Social rättvisa
Delaktighet
Hälsa och livskvalité
Social integration
Socialt kapital
Gemenskap
Trygghet och säkerhet
Social och samhällelig
sammanhållning
Socialt nätverk
Känsla av tillhörighet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sysselsättning
Aktiva samhällsorganisationer
Kultur
Urbanitet
Attraktiv miljö
Kvalitetsfylld omgivande miljö och
rogivande områden
Tillgänglighet
Hållbar urban planering
Grannskap
Fotgängarvänliga områden
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Faktorer som dessa anses vara avgörande för hälsa, lycka samt god livskvalité, det innebär
också att det måste finnas ett positivt samband mellan dessa faktorer och samhället
(Wilkinson & Marmot, 2003 se Dempsey m.fl., 2009, s. 292). Social hållbarhet är en process
som förändras över tid och påverkas, precis som begreppet hållbar utveckling, av flera olika
aspekter (Penninx m.fl., 2004, se Dempsey m.fl., 2009, s. 292).

Trygghet
Begreppet trygghet innehåller flera olika aspekter. Socialstyrelsen menar att trygghet består
av både fysiska och psykiska faktorer vilka alla påverkar välbefinnandet. Både sociala
relationer, inkomst samt den omgivande miljön är exempel på faktorer som påverkar
tryggheten. Att dessutom uppleva kontroll över sin egen livssituation är essentiellt för känsla
av trygghet. Det är av stor vikt att människan upplever trygghet för att klara av vardagens
krav, upplevs otrygghet kan det resultera i känslor som ångest och rädsla (SOSFS 2012-3-3, s.
54).
Maslows behovshierarki är en modell över människans behov. Hierarkin består av fem nivåer.
Längst ner i hierarkin finns de mest existentiella fysiologiska behoven vilka människan är
beroende av för att överleva, som exempelvis behovet av mat, sömn och sex (Maslow, 1943,
s. 372). När de fysiologiska behoven är uppfyllda är nästa steg i hierarkin säkerhet och
trygghet. Maslow (1943, s. 379) beskriver att ett väl fungerande samhälle av god miljö bidrar
till trygghet. Maslow menar således att när medborgarna i ett samhälle upplever känsla av
trygghet förvinner dock själva trygghetsbehovet. Detta exemplifierar Maslow genom att
jämföra trygghet med hunger; “Just as a sated man no longer feels hungry, a safe man no
longer feels endangered.” (Maslow, 1943, s. 379). Maslow menar alltså att behovet av
trygghet upphör när känsla av trygghet infinner sig hos en individ (Maslow, 1943, s. 379).
När behovet av säkerhet och trygghet är uppfyllt följs det av behovet av kärlek, därefter
behovet av självkänsla samt det sista steget i Malsows behovshierarki vilket är behovet av
självförverkligande (Maslow, 1943, s. 394).
Social hållbarhet och trygghet påverkas av brott. Enligt rapporten UN-Habitat (2013, s. 118)
beskrivs brott och kriminalitet som ett hinder för att nå socio-ekonomisk hållbar utveckling.
Brott och kriminalitet kan bland annat komma att påverka samhället på ett sådant sätt att
turismen minskar samt att allt färre vill investera eller bo kvar i staden. Ett effektivt sätt för
samhällen att förebygga brott är att granska och kartlägga känslan av trygghet.
Granskningarna kräver dock ett väl fungerande samarbete mellan det lokala samhällets olika
delar.
Urban planering i det offentliga rummet har en stor betydelse för trygghet. Det är möjligt att
genom väl planerade samhällen minska brottslighet. Brottslighet påverkar tryggheten och är
ett socialt komplext problem. God planering av det offentliga rummet kan generera i
möjligheten att öka tryggheten. Ökad jämlikhet och tillgänglighet för alla
samhällsmedborgare kan också verka i förebyggande syfte för att bekämpa brott och
därigenom öka tryggheten. Att identifiera orsaker till brott samt implementera åtgärder för att
!
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förhindra dessa skapar förtroende vilket är en nyckelstrategi för att förhindra brottslighet.
Segregation har också stor betydelse för brottslighet vilket påverkar trygghet och därmed den
sociala hållbarheten (UN-Habitat, 2013, s. 119). Kollektivtrafikens hållplatser utgör en plats
där flertalet av brott sker, många människor känner sig därmed otrygga på dessa plaster.
Genom att säkerställa att hållplatserna är väl belysta samt strategiskt placerade, exempelvis
nära gångbanor, är det möjligt att öka tryggheten (UN-Habitat, 2013, s. 120).

Offentliga rummet
!
Med det offentliga rummet menas här den fysiska miljön. Det offentliga rummet utgör en
nyckelfaktor i en hälsosam och väl fungerande stad. Investeringar i det offentliga rummet,
framförallt i de allmänna ytorna, resulterar i hälsovinster. En god omgivande miljö motiverar
samhällsmedborgaren att promenera eller välja cykeln istället för att köra bil vilket både
genererar i bättre hälsa och välbefinnande samtidigt som det har positiva effekter på miljön.
Det offentliga rummet har även en stor betydelse för känslan av trygghet, dessutom påverkar
den omgivande miljön frekvensen av brott. Är det offentliga rummet av bra kvalité samt utgör
goda förutsättningar för medborgarna, minimerar det brottslighet (UN-Habitat, 2013, s. 40).
Belysning utgör en viktig faktor för en god och trygg miljö i det offentliga rummet. På
bristfälligt upplysta offentliga platser tenderar det att förekomma mer brott än på offentliga
platser med god belysning (UN-Habitat, 2013, s. 122). Belysning i det offentliga rummet är
enligt UN-Habitat (2013, s. 123) en bidragande faktor till ökad trygghet. Gångbanor,
parkeringar, hållplatser, ingångar till byggnader är exempel på platser som bör vara väl
upplysta.
Gator beskrivs som städers hjärtan. Gator möjliggör för städer att leva och fungera, samt
skapar möjlighet för städer att uppnå “Quality of life of a city” (UN-Habitat, 2001, s. 41). Väl
fungerade gator bör vara väl upplysta, bestå av en hög grad av trygghet, vara rena och fria
från klotter och nedskräpning. Gatorna bör även omges av offentliga platser samt vara fria
från anti-socialt beteende samt utgöras av en trevlig miljö där människor vill vistas (Paved
with gold. The real value of good street design, 2007, s. 3).
Gångbanor utgör en central del i det offentliga rummet. För att säkerställa så hög grad av
trygghet som möjligt bör gångbanorna vara upplysta och synliga samt ge fotgängare god sikt
över området. Att dessutom göra gångbanor till attraktiva val för att förflytta sig och därmed
öka antalet fotgängare kan minska kriminalitet och brott då det är fler människor i rörelse
(UN-Habitat, 2013, s. 123). Att det offentliga rummet underhålls och bevaras i gott skick
påverkar tryggheten. Underhållsarbete minskar vandalisering och ökar därmed människorna i
områdets känsla av trygghet (UN-Habitat, 2013, s. 122).
Det offentliga rummet möjliggör för liv och rörelse i samhällen och skapar förutsättningar för
sociala relationer att växa och frodas. Det offentliga rummet bidrar även till en kollektiv
identitet, vilket kan resultera i en samhällelig omtanke för den gemensamma miljön (UNHabitat, 2013, s. 99). Det är därmed av stor vikt att det offentliga rummet kännetecknas av en
!
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integrerad social miljö. Social integration skapar möjlighet för olika kulturer och grupper att
dra lärdom av varandra och därmed möjliggör för ökad kunskap och förståelse för omvärlden
(UN-Habitat, 2013, s. 30).

Resiliens
Begreppet resiliens används här utifrån ett samhällsperspektiv. Förmågan att hantera
förändringar visar om ett system är resilient. Både samhälle och natur befinner sig ständigt i
stadier av förändring och har alltså behov av att stå emot oväntat motstånd. Begreppet
resiliens innebär alltså förmågan hos ett system att stå emot oväntade förändringar. Resiliens
kan vara en indikator på huruvida ett samhälle är socialt hållbart (Magis, 2010, s. 401).
Marten (2001, s. 169) förklarar att resiliens är nyckeln till att nå hållbar utveckling. Marten
menar att det krävs förutsägelse samt förberedelse för att möjliggöra för system att hantera
motstånd och därmed vara resilienta.
Det är skillnad på huruvida ett system är stabilt eller resilient. Ett stabilt system befinner sig i
en oförändrad fas, där en plötslig förändring kan skapa stora problem då systemet inte har
förmåga att hantera förändringarna. Ett resilient system har istället förmågan att hantera dessa
oförutsedda förändringar (Marten, 2001, s. 170). Samhället vi lever i utsätts för ständiga
påfrestningar vilket kräver att samhället har förmågan att hantera dem, alltså att det är
resilient. Balans mellan stabilitet och resiliens är enligt Marten något att sträva efter. Marten
förklarar att det är ett vanligt förekommande att ett stabilt system saknar resiliens, balansen är
därmed viktig (Marten, 2001, s. 170-174). Har ett system förmågan att förutse motstånd, fatta
beslut för att minska motståndets verkan och därmed minimera den stress motståndet utsätter
systemet för är systemet resilient, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för hållbar
utveckling (Marten, 2001, s. 174). Likt social hållbarhet är resiliens en dynamisk process.
Alltså en process som förändras över tid (Penninx m.fl., 2004, se Dempsey m.fl., 2009, s.
292).

Metod
!

Studiens design
För att besvara frågeställningarna har vi utgått från en kvantitativ ansats. Kvantitativ
forskning är anpassad till studier i en större skala, där siffror utgör grunden för att jämföra och
söka samband i den data som samlats in (Denscombe, 2009, s. 320-321). Vi har i denna studie
utformat och delat ut enkäter till gymnasieelever i Stenungsund. Enkätundersökningar är den
metod som används mest inom den kvantitativa forskningen (Eliasson, 2006, s. 28). För att
analysera och bearbeta all data har SPSS använts, vilket är ett statistik program.

!
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Urval
!
Urvalet i denna studie utgörs av gymnasieelever. Enkäten har delats ut i 16 klasser på en
gymnasieskola där det totala antalet elever i klasserna vi besökte uppgår till 319 stycken. De
klasser vi fick tillträde till har valts ut av personal på skolan. Urvalet har gjorts för att
representera elever från både olika årskurser och gymnasieprogram.

Datainsamling
Data har samlats in genom en enkät. Enkäten (se bilaga) är till största del utformad som
matrisfrågor. Enkäten har även ett fåtal öppna frågor, där respondenten ges möjlighet att
uttrycka sig med egna ord. Enkäten avslutas med en karta över Stenungsund, där deltagarna
får markera ett hjärta vid en plats de tycker om, en ring vid en plats de känner sig trygga på
samt ett x vid en plats de känner sig otrygga på.

Analys av data
!
Med hjälp av SPSS har det varit möjligt att arbeta fram diagram och analyserat olika variabler
med varandra för att söka statistiskt signifikanta samband. Detta har genomförts med Chi-2
test, vilket är ett test som visar på fördelningar och samband. Den signifikansnivå som har
använts i studien är 0,05. I anknytning till de diagram som visar ett samband mellan olika
variabler i resultatdelen är signifikansnivån för respektive samband angiven.

Etiska överväganden

!
I denna studie har fyra forskningsetiska principerna tagits hänsyn till. Informationskravet har
uppfyllts eftersom respondenterna blivit tydligt informerade om vilken roll hen har, vad syftet
med studien är, samt att det är frivilligt att delta. Respondenterna har även själv fått besluta
om sitt deltagande, vilket gör att samtyckeskravet har uppfyllts. All data som samlats in har
behandlats på ett konfidentiellt sätt, ingen obehörig har kunnat ta del av materialet och det har
ej varit möjligt att identifiera uppgiftslämnaren. Respondenterna har också blivit informerade
om att den insamlade datan endast kommer användas för att besvara studiens syfte och
frågeställningar, därmed har även nyttjandekravet blivit uppfyllt. Detta är fyra
forskningsetiska principer vilka är essentiella i alla typer av forskningsarbeten (Denscombe,
2009, s. 196-200).

!
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Metoddiskussion
!

Validitet och reliabilitet
Med hjälp av enkäten har frågeställningarna kunnat besvaras, vi anser därmed att studien är
av god validitet. Validitet förklaras genom att frågorna i en enkät är konstruerade på ett sådant
sätt att dem mäter det som är tänkt att mäta (Ejlertsson, 2005, s. 102).
Enkäten har haft ett antal kontrollfrågor där respondenten fått besvara samma fråga ställd på
olika sätt, detta har gjorts för att öka studiens reliabilitet samt förhindra slumpmässiga
svar. Ejlertsson (2005, s. 99) förklarar att en studie med hög reliabilitet kan säkerställa att
resultatet blir detsamma vid nya mätningar.
Vi har, i så stor utsträckning som möjligt, givit respondenterna samma förutsättningar till att
besvara enkäten för att öka reliabiliteten i studien. Under besöken i klasserna var vi noga med
att alla elever skulle få samma information vilket har skapat goda förutsättningar för att
besvara enkäten. Enkäterna delades ut under en tvåveckors period, dock besvarades enkäterna
under olika tidpunkter i de olika klasserna vilket kan ha en viss betydelse för reliabiliteten. Vi
menar således att vi har gjort allt vi har kunnat för att ha en sådan hög reliabilitet som möjligt,
dock kan vi inte garantera att studien skulle få samma resultat vid upprepade mätningar.
Bortfall
Av de 319 elever som gavs möjlighet att delta i studien var det endast 222 elever som
besvarade enkäten. Detta innebär en svarsfrekvens på 70 procent (69,6 %). Det externa
bortfallet utgörs av elevers frånvaro. I flera klasser vi besökte var det många elever som ej var
närvarande på grund av sjukdom, eventuellt kan det även finnas ytterligare orsaker till att
elever ej har varit närvarande. Vi fick kännedom om att elever i årskurs tre i stor utsträckning
var klara med skolarbetet inför studenten. Vi spekulerar i om det eventuellt kan förklara
frånvaron i vissa klasser. Vi vet dock inte vad bortfallet faktiskt beror på, vi har heller inte
haft möjlighet att påverka bortfallet.
Det interna bortfallet, alltså frågor som ej besvarats, är väldigt lågt och har ej räknats med i
resultatet. På så sätt har det interna bortfallet beaktats i de tester som genomförts i SPSS.
Enkäten inleds med en fråga om kön, där respondenterna fick möjlighet att svara “Tjej”,
“Kille” eller “Annat”. Vi valde att ha med svarsalternativen “Annat” för att inte exkludera
någon. Då endast fyra respondenter uppgav “Annat” på frågan om kön tog vi beslutet att
räkna dessa som bortfall. Vi har ej genomfört någon bortfallsanalys, vi är dock medvetna om
att bortfallet möjligen kan ha påverkat resultatet.
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Styrkor och svagheter
Studien begränsas av att en djupare analys ej är möjlig att genomföra. Denna begränsning
beror på att vissa sambandsanalyser i SPSS ej har kunnat genomföras, detta på grund av
enkäten saknar kvotvariabler vilket krävs för en mer djupgående analys. Styrkor med studien
är att den fyller ett behov, studien visar på siffror som aldrig tagits fram tidigare. Därmed
fyller denna studie ett behov för Stenungsund då den svarar på en kunskapslucka.
!

Resultat
!

Respondenterna
Respondenterna i vår studie utgörs av elever i åldrarna 16 och 20 år. Respondenterna studerar
på olika gymnasieprogram och i olika årskurser.

Figur 2. Fördelning av deltagande respondenter

!

!
!
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Tjejers och killars upplevelse
Ungdomars upplevelse av trygghet i det offentliga rummet skiljer sig mellan könen. Killar
känner sig i större utsträckning mer trygga än vad tjejer gör, dock känner sig majoriteten
trygga eller mycket trygga i den omgivande miljön, så som i parker och på hållplatser.
Frågan om ungdomar i Stenungsund känner sig trygga på dagtid resulterade ej i ett statistiskt
signifikant samband vilket var ett oväntat resultat. Det går därmed ej att uttala sig om
huruvida ungdomar upplever trygghet på dagtid.
På kvällstid uppger 27 procent av tjejerna att de känner sig otrygga, medan 3,6 procent av
killarna känner sig otrygga. 41 procent av killarna uppger istället att det känner sig mycket
trygga medan endast 13,5 procent av tjejerna känner sig mycket trygga på kvällstid.
Skillnader mellan könen och upplevelsen av trygghet är alltså anmärkningsvärd.

!

!
Figur 3. Jämförelse mellan kön och känsla av trygghet
(Signifikansnivå: 0,000)
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På frågan om upplevelsen av skadegörelse i Stenungsund är det fler killar än tjejer som anser
att skadegörelse är ett ganska litet problem, medan det är fler tjejer än killar som upplever
problemet med skadegörelse som ganska stora.

Figur 4. Jämförelse mellan kön och upplevelsen av skadegörelse

!

(signifikansnivå: 0,032)

Det råder både skillnader och likheter i tjejers och killars upplevelse om vilket brott eller
orolighet som påverkar tryggheten mest. Den gemensamma upplevelsen mellan könen är att
ungdomsgäng skapar mest oro. Det som skiljer könen åt är att det är en högre andel tjejer än
killar som upplever att berusade personer har en negativ effekt på känslan av trygghet. Våld
upplevs av killar vara en större bidragande faktor till otrygghet än vad tjejer gör.
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Figur 5. Jämförelse mellan kön och vilket brott/orolighet som anses påverka tryggheten mest.
(Signifikansnivå: 0,007)!

Ungdomar känner sig överlag trygga när de visats utomhus i det offentliga rummet, 63,6
procent har aldrig känt sig rädda. Det råder dock en skillnad mellan könen, tjejer utgör
majoriteten av de respondenter som någon gång känt sig rädda.

!

Figur 6. Fördelning av tjejer som någon gång känt sig rädda utomhus
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Figur 7. Fördelning av killar som någon gång känt sig rädda utomhus

!
!
!
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Figur 8. Fördelning av ungdomar, oberoende av kön, som någon gång känt sig rädda utomhus

Upplevelsen av trygghet på kollektivtrafikens hållplatser är överlag god. Majoriteten av
ungdomarna, oberoende av kön, känner sig trygga. 56,4 procent av ungdomarna anser att de
känner sig trygga i väntan på buss eller tåg. 27,7 procent uppger att de känner sig mycket
trygga på dessa platser. Endast 3,2 procent upplever en otrygghet. Gällande belysningen på
kollektivtrafikens hållplatser uppger 35,8 procent av ungdomarna att de är ganska nöjda med
belysningen. Dock råder det en skillnad mellan hur tjejer och killar upplever belysningen.
Drygt 20 procent av tjejerna uppger att det är “ganska missnöjda” med belysningen, medan
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endast 5 procent av killarna uppger samma sak. Killar är i högre grad mer nöjda med
belysningen än vad tjejer är.
Killarna är i större utsträckning “nöjda”, eller “ganska nöjda”, med tillgången till rogivande
platser jämfört med hur nöjda tjejerna är med tillgången till dessa platser. 33,6 procent av
killarna är “ganska nöjda”. Det råder dock delade meningar mellan tjejers upplevelse av
tillgången till dessa plaster. 19,3 procent är “ganska nöjda” och 18,3 procent uppger att de är
“ganska missnöjda”. Alltså är det nästan lika många tjejer som är ”ganska nöjda” som
”ganska missnöjda”.
Majoriteten av ungdomarna är ambivalenta när det gäller upplevelsen om tillgången till
platser för egna aktiviteter. 30,1 procent av respondenterna uppger att de är “ganska nöjda”
med tillgången till dessa plaster och 14,6 procent uppger att de är “ganska missnöjda”. Dock
framkom en tydlig efterfrågan på platser för ungdomar att vara på i den öppna frågan i
enkäten, vilken gav respondenterna möjlighet att framföra sin åsikt om vad Stenungsund
saknar.
På frågan om vad ungdomarna anser att Stenungsund saknar, uttrycker många en efterfrågan
på platser att vara på, främst platser vilka riktar sig till ungdomar som ännu ej fyllt 18 år.
Några av respondenterna har uttryckt sig följande:
Fysisk miljö:
“Någonstans där unga kan vara”
“Ställen man kan umgås med vänner”
“Mer parker”
“Plats att vara på med vänner till exempel parker”
“Typ en fritidsgård som Orust har vid vid/i sina skolor”
“En större park med bänkar och träd”
“Fler uteplatser där ungdomar kan umgås”
Aktiviteter:
“Aktiviteter och event för ungdomar”
“Ungdomsaktiviteter”
“Fler evenemang”
Några av respondenterna ger även förslag på platser vilka skapar möjlighet för egna
aktiviteter. “Inomhusskatepark”, “basketplan”, “ultimate frisbeeplan” och “minigolf” är
exempel sådana platser.
I jämförelsen mellan könen är det återigen fler killar än tjejer som i högre grad känner sig
nöjda med tillgången till platser för egna aktiviteter. 37,1 procent av killarna och 21,8 procent
av tjejerna känner sig “ganska nöjda”. Det är således ungefär lika många killar (14,3 %) och
tjejer (15 %) som uppger att de är ganska missnöjda med tillgången till dessa platser.
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53,8 procent av alla killar anser att de har tillräckligt med resurser för att kunna förverkliga
personliga mål, medan endast 33,3 procent av tjejerna upplever samma sak. Tjejer och killars
gemensamma upplevelse om huruvida de har tillräckligt med resurser för att kunna
förverkliga personliga mål är att 43,1 procent anser att de har denna resurs, medan 30,3
procent uppger att de “till viss del” har det. De ungdomar som uppger att de ej har dessa
resurser uppgår till 7,8 procent.

Elever i olika årskursers upplevelse

!
Upplevelse av känsla av trygghet på kvällstid skiljer sig mellan eleverna i olika årskurser.
30,1 procent av eleverna i åk 1, 9,3 procent i årskurs 2 och 18,2 procent i årskurs 3 uppger att
de känner sig “mycket trygga” på kvällstid. 50 procent av eleverna i årskurs 3 uppger att de
känner sig trygga. Samtidigt som det är flest elever i årskurs 1 som känner sig mycket trygga
är det även flest elever i årskurs 1 som känner sig otrygga, här uppgår siffran till 15,5 procent.
Den gemensamma upplevelsen av trygghet på kvällstid för alla årskurser är att 20,7 procent
känner sig mycket trygga, 39,6 procent känner sig trygga och 10,8 procent känner sig otrygga.
Hur nöjda eleverna är med belysningen när det är mörkt skiljer sig något mellan årskurserna.
Den skillnad som utmärker sig mest är att 21,4 procent av eleverna i årskurs 1 är “ganska
missnöjda” medan 6,8 procent av eleverna i årskurs 2 och årskurs 3 uppger samma sak.
Förövrigt är det en relativt stor spridning mellan svaren. 50 procent av eleverna i årskurs 2
uppger att de är “ganska nöjda”, tätt därefter uppger 43,2 procent av eleverna i årskurs 3 att de
också är “ganska nöjda” och 35 procent av eleverna i årskurs 1 anser sig vara “ganska nöjda”
men belysningen när det är mörkt.
40,7 procent av respondenterna, oberoende av årskurs, har ej en åsikt om huruvida de är nöjda
med belysningen i parker och naturområden eller ej, i och med att de har svarat “varken
eller”. 30,6 procent anser sig vara “ganska nöjda” med belysningen på dessa platser. 13
procent uppger att de är “nöjda”, vilket är nästan lika många som anser sig vara “ganska
missnöjd” (13,4%). Huruvida eleverna är nöjda med belysningen i parker och naturområden
skiljer sig dock mellan årskurserna vilket diagrammet nedan visar.
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Figur 9. Jämförelse mellan årskurs och upplevelsen av belysningen i parker/naturområden
(Signifikansnivå: 0,015)

Majoriteten av eleverna är nöjda med Stenungsunds stadsmiljö i sin helhet. Det går dock att
utläsa vissa skillnader mellan årskurserna i vilken grad eleverna skattar sin nöjdhet. Det är
exempelvis fler elever i årskurs 1 och årskurs 3 som anser sig vara “nöjd” till skillnad från
elever i årskurs 2.

!
Figur 10. Jämförelse mellan årskurs och upplevelsen av Stenungsunds stadsmiljö
(Signifikansnivå: 0,020)
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På frågan om ungdomarna anser sig ha tillräckligt med resurser för att förverkliga personliga
mål så framkommer det att elever i högre årskurs upplever i högre grad kunna förverkliga
detta. 65,1 procent av eleverna i årskurs 3 anser sig ha tillräckligt med resurser för att kunna
förverkliga personliga mål, medan majoriteten av de som uppger att de ej har dessa resurser
utgörs av elever i årskurs 1.

!
Figur 11. Jämförelse mellan årskurs och upplevelsen av att kunna förverkliga personliga mål
(Signifikansnivå: 0,005)

Stadsmiljön i sin helhet anses vara god. Det var fler som svarade att de är “nöjda” (13,1 %)
samt “ganska nöjda” (46,8 %), jämfört med de som svarade att de är “missnöjda” (1,8 %)
samt ”ganska missnöjda” (9,9 %). På frågan hur väl Stenungsund uppfyller de förväntningar
som ungdomarna har på en plats att leva och bo på, anser en stor del att staden uppfyller dessa
krav “ganska väl”. Endast 1,8 procent av ungdomarna upplever att staden “inte alls” uppfyller
de förväntningar som finns.
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Figur 12. Den gemensamma upplevelsen om Stenungsunds som en plats att leva och bo på

Endast 4,2 procent av ungdomarna svarade att det är “mycket troligt” att de kommer bo kvar i
Stenungsund efter gymnasiet. Hela 31,3 procent uppger att det inte alls är troligt. 22 procent
svarade att det är “troligt” att de skulle bo kvar, vilket är nästan lika många som svarade att
det är “lite troligt” (23,8 %) att bo kvar efter gymnasiet.

Karta

!
Respondenterna gavs möjlighet att markera på en karta (se bilaga) en plats vilken de upplever
vara otrygg, en plats de upplever som trygg samt en plats de tycker om. Resultatet visade att
Hasselbacken utgör en plats som flertalet upplever som otrygg. Platser vilka flera anser vara
trygga är Nösnäs samt Stenungssunds Torg. Torget är även den plats vilken ungdomarna
tycker om. Flera av respondenterna har även kommenterat i samband med momentet med att
markera på kartan, flera uppger att de har markerat sina hem som plaster vilka de anser är
trygga.
!

!
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Figur 13. Karta över Stenungsund. Med sammanfattande markeringar över en otrygg plats, markerade med ett
kryss. Två trygga platser markerade med cirklar, samt en plats vilken respondenterna tycker om, markerad med
ett hjärta.

!

Gemensam diskussion
!
!
Syftet med denna studie var att undersöka ungdomars i Stenungsund upplevelse om det
offentliga rummet ur ett socialt hållbarhetsperspektiv med särskilt fokus på trygghet.
Undersökningen strävade till att få svar på frågorna hururvida ungdomarna känner sig trygga i
Stenungsunds offentliga rum? Om det finns någon skillnad mellan tjejers och killars känsla av
trygghet i Stenungsund? Samt om ungdomar anser att Stenungsund utgör en bra miljö att leva
och bo på?

!

22!

Resultatet av denna studie visar att de allra flesta känner sig trygga i Stenungsunds offentliga
rum, dock finns det en grupp som upplever otrygghet. Att ungdomarna överlag känner sig
trygga är positivt. Det förekommer dock stora skillnader mellan tjejers och killars känsla av
trygghet, vilket vi anser vara ett problem. Sådana skillnader mellan könen bör ej förekomma i
dagens samhälle. Detta väcker således nya tankar och funderingar. Kan skillnaderna mellan
hur tjejer och killar har svarat förklaras genom sociala strukturer och attityder? Eller är
skillnader mellan tjejer och killars upplevelse faktiskt såpass stora? Vi funderar på om
resultatet av denna studie kan kopplas ihop med frågan om jämställdhet och normer? Påverkar
så kallade könsroller det sätt ungdomarna har svarat på enkäten? Vill killar inte uppge att dem
ibland upplever otrygghet? Är det “omanligt” att medge att man någon gång känt sig rädd?
Tjejer utgör den grupp av respondenter som tenderar att vara både mer missnöjda med de
faktorer som påverkar social hållbarhet, samt upplever otrygghet i högre grad än vad killarna
anser sig göra. Att tjejer känner sig mer missnöjda samt otrygga är också något som
framkommer tydligt i tidigare forskning. Resultatet av studien visar att det råder stora
skillnader mellan tjejers och killars upplevelse av trygghet på kvällstid. Tjejer utgör den grupp
av respondenter som uppger att de är mest otrygga på kvällstid samt är mest missnöjda med
belysningen på kollektivtrafikens hållplatser skapar en intressant diskussionsfråga. Kan detta
samband förklaras genom att tjejer tenderar att vara en mer utsatt grupp i samhället? och vilka
insatser bör implementeras för att öka känslan av trygghet för unga tjejer? Grundar sig denna
problematik om en fråga om jämställdhet? Som tidigare nämnt påverkar jämställdhet
människors känsla av trygghet vilket därmed skulle kunna utgöra en möjlig förklaring till
varför tjejer upplever trygghet i lägre grad än vad killar gör. Resultatet av studien är dock
glädjande då majoriteten av ungdomarna aldrig känt sig rädda i det offentliga rummet, således
är det återigen fler tjejer än killar som någon gång känt sig rädd.
Social hållbar utveckling beskrivs hämmas av brott och kriminalitet. De responderande
ungdomarna i studien var överens om att ungdomsgäng är den typ av brott och orolighet som
skapar oro i Stenungsund och därmed påverkar både tjejers och killars känsla av trygghet.
Dock finns det således en skillnad mellan könen och upplevelsen av brott och oroligheter.
Tjejer upplever i större grad än killar att berusade personer skapar otrygghet, medan killarna
uppger att det är våld som i största del genererar i otrygghet. Vilket socialt fenomen är det
som ligger bakom denna tendens? Vad beror det på att tjejer och killar upplever brott och
oroligheter olika? Brottslighet är ett socialt och komplext problem vilket påverkar tryggheten.
Är det offentliga rummet väl planerat skapar det förutsättningar för ökad trygghet. Statistiskt
sett utgör hållplatser en plats där flertalet brott sker, många människor upplever därmed dessa
plaster som otrygga. Resultatet av denna studie visar dock att majoriteten av de responderande
ungdomarna, oberoende av kön, känner sig trygga på dessa plaster. Vilket skulle kunna
förklaras genom att hållplatserna är strategiskt placerade, vilket är en förutsättning för att öka
samt bibehålla tryggheten på platser som kollektivtrafikens hållplatser. Att det dessutom finns
väl fungerande belysning samt att hållplatserna är lättillgängliga är faktorer vilka också ökar
tryggheten. Belysningen är en viktig faktor för att minska brott och såldes öka tryggheten i
offentliga rum. Att det därmed är fler tjejer än killar som är missnöjda med belysningen på
kollektivtrafikens hållplatser samt upplever otrygghet i högre grad ses här inte som en slump
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då teorin talat för att belysning och trygghet är faktorer vilka påverkar varandra. Att förbättra
belysningen utgör således en relativt enkel åtgärd för att öka tryggheten för ungdomar i
Stenungsund.
God kvalité av det offentliga rummet påverkas av flera faktorer. Resiliens är en förutsättning
för hållbarhet och god urban planering är en viktig faktor för att skapa samt bibehålla trygghet
i det offentliga rummet. Det offentliga rummet påverkas alltså i hög grad av god struktur,
planering samt delaktiggöra invånarna. Nyckelstrategier som tidigare nämnts handlar om att
invånarna ska känna förtroende för den stadsmiljö hen bor och lever i. Detta uppnås genom att
identifiera möjliga orsaker vilka kan generera i problem samt implementera insatser för att
förhindra dem. Görs detta gynnas resiliensen då stadsmiljön har förutsättningar till att stå
emot oväntat motstånd och förändringar vilket i sin tur bidrar till hållbart och tryggt samhälle.
Som tidigare nämnt är social hållbarhet en föränderlig process, det här betyder att samhället
måste kunna hantera de förändringar som sker och på så sätt vara resilient. Ett sätt för
Stenungsund att göra samhället mer resilient är alltså att i högre grad delaktiggöra
ungdomarna.
Hasselbacken är det område och den plats vilken flest respondenter uppger som en otrygg
plats. Vad det är som skapar denna otrygghet i Hasselbacken ger denna studie ej svar på,
däremot synliggörs ett behov av att studera situationen i Hasselbacken närmare. Att en plats
uppges vara otrygg av såpass många, och därmed utmärker sig, kan ej vara bra ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv. Som tidigare nämnt har segregation en negativ effekt på den sociala
hållbarheten. I och med att många känner sig otrygga har vi en fundering kring om detta
också kan leda till segregation? Undviker ungdomarna ett visst område är det kanske möjligt
att barriärer i stadsmiljön skapas, och därmed exkludering av människors som bor och lever i
detta specifika område. Möjligt är också att de boende i Hasselbacken ej känner sig delaktiga i
Stenungsunds offentliga rum? Många frågor väcks i samband med detta resultat. Vilka de
bakomliggande faktorerna till denna upplevelse av otrygghet i Hasselbacken är ger dock inte
denna studie svar på. Däremot utgör detta resultat ett bra första steg till vidare undersökningar
så att möjliga insatser till förbättring kan planeras och implementeras. Kanske finns det
faktorer i de trygga platserna som Hasselbacken kan ta lärdom av? I och med att en större
förståelse och kunskap krävs om situationen i Hasselbacken är det därmed ej möjligt att ge
förslag till möjliga insatser för att öka tryggheten. Däremot vill vi poängtera behovet av
vidare undersökningar i området.
Resultatet visar att en stor del av ungdomarna svarade att de kände sig “varken eller”, samt
“ganska nöjda” med tillgången till platser för egna aktiviteter, samtidigt framkom det tydligt
att de ansåg att det finns en brist på platser att vara på i frågan om vad Stenungsund saknar.
Varför svaren skilde sig åt kan ha påverkats av hur respondenterna upplevde den första frågan
angående platser för egna aktiviteter. Att skapa allmänna ytor för samhällets alla medborgare
är som tidigare nämnt en viktig faktor för att skapa sociala och hälsosamma miljöer. Återigen
var tjejerna mindre nöjda med tillgången till plaster för egna aktiviteter jämfört med killarna,
något som också tidigare forskning visar på. Faktorer som dessa är något som kan påverka
huruvida ungdomar känner att Stenungsund utgör en bra miljö att leva och bo på. Många
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ungdomar kom med mer specifika förslag på platser som Stenungsund saknar, något som
skulle kunna studeras närmare och implementeras. För att skapa social hållbarhet är det
viktigt att samhället tillåter medborgare att vara delaktiga i frågor och beslut rörande den egna
staden. Resultatet visar på att ungdomarna anser att Stenungsund utgör en god miljö att leva
och bo på. Stadsmiljön i sin helhet ansågs vara god och till stor del uppfylla de förväntningar
som finns på en plats att leva och bo på. Resultatet från dessa två frågor visar på tydliga
likheter. Vilket bekräftar att respondenterna inte har svarat på enkäten systematiskt.
Upplevelsen om trygghet påverkas av flera faktorer vilket majoriteten av respondenterna
anser att Stenungsund som stad uppfyller. Trots att studien visar att Stenungsund utgör god
stadsmiljö samt uppfyller de förväntningar som ställs på en plats att leva och bo på, så är det
överraskande många som vill flytta från Stenungsund efter gymnasiet. Vad är det som driver
ungdomarnas längtan till att söka sig till andra städer? Kan det vara så att denna drivkraft till
utflyttning grundar sig i ungdomars missnöje samt otrygghet som visat sig genom vår enkät?
Eller är det drömmen om livet i storstad som skapar viljan att flytta från Stenungsund? Vad
det än må vara kräver denna fråga en vidare undersökning för att säkerställa att de behov som
finns på en plats att leva och bo på uppfylls. Detta för att ungdomarna ska vilja bo kvar och
för att Stenungsund ska få möjlighet att utvecklas på ett hållbarhetsmedvetet sätt.
Stenungsund är en växande kommun vilket kräver att invånarnas behov blir hörda och
tillfredsställda. Vilket även bekräftas av den tidigare forskning som genomförts i andra länder
där ett tydligt behov finns av att fylla den rådande kunskapsluckan gällande de påverkande
faktorerna i det offentliga rummet kopplat till social hållbarhet, trygghet och således även
hälsa.
Det finns mycket litteratur att tillgå, dock hänvisas all litteratur gällande hållbarhet tillbaka till
Brundlandrapporten. Det råder brist på ny forskning och teorier om ämnet, detta trots att
begreppet hållbarhet med dess tre dimensioner är ett aktuellt och växande kunskapsområde.

Individuell diskussion Angelica Andersen
!

Om trygghet

!
Trygghet utgör som tidigare nämnts en mycket viktig del av våra liv och ingår i ett utav de
fem steg som Maslows behovshierarki består av (Maslow, 1943, s. 379). Men vad är och vad
handlar egentligen trygghet om? Vi kan alla känna oss trygga på olika sätt, men när det
kommer till trygghet i det offentliga rummet handlar det framförallt om den fysiska miljön
som finns runt omkring oss. Det handlar om vad för känslor som framträder hos oss människor
vid olika tidpunkter och platser i det offentliga rummet. Resultatet av denna studie visar på att
det finns både känslor av trygghet och otrygghet av att vistas på olika platser och under olika
tidpunkter på dygnet, något som kan komma att främja men också hämma ungdomarnas hälsa,
kunskapsutveckling samt sociala integration. Vi påverkas alla av huruvida vi känner oss trygga
eller ej i den miljö vi rör oss i. Att inte känna sig trygg nog för att ta sig fram till fots eller med
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cykel kan förhindra vardaglig motion samt skapa ett stillasittande samhälle och är därmed en
risk för hälsan.
Nedskräpning och vandalisering är exempel på faktorer som påverkar tryggheten i det
offentliga rummet och att denna studie visar på att många ungdomar, framförallt tjejer, anser
att omfattningen av nedskräpning är ganska stora, är då något som borde uppmärksammas.
Faktorer som påverkar känslan av trygghet är många, men alla innebär inte omfattande
förändringar och investeringar. Precis som UN-Habitat (2013, s. 122) nämner, ligger det en
stor vikt i att se till så att det offentliga rummet underhålls för att skapa trygga miljöer. Visar
inte samhället ett intresse av att reparera och ta hand om det som finns runt omkring
medborgarna, kan det då bli svårt att skapa en trygg och socialt hållbar miljö.
Vem är det som bär ansvaret för att skapa en trygg miljö? Är det samhället i sig eller är det
individens ansvar? Det finns mycket samhället kan göra för att skapa en trygg miljö, så som
ovan nämnt se till så att det offentliga rummet underhålls, med exempelvis reparationer och
belysning. Utöver de fysiska faktorerna måste också delaktighet nämnas som en viktig faktor.
Tillsammans kan samhället och dess medborgare skapa en hållbar och trygg miljö, men det
kräver då engagemang från samhällets alla olika delar. Får individen möjlighet att uttrycka
sig, så som ungdomarna har fått i denna studie, kan detta skapa en tydlig bild över hur
samhället ser ut idag och vad för åtgärder som kan behöva implementeras.
Allt handlar om att skapa hälsofrämjande miljöer, miljöer där människor känner att de har
möjlighet att röra sig fritt och känner en trygghet i att vistas i det offentliga rummet.

Individuell diskussion Cecilia Hultstrand Ahlin
!

Om begreppet social hållbarhet
Hållbar utveckling är ett aktuellt begrepp i dagens samhälle. Som tidigare nämnt är social
hållbarhet en av de tre dimensionerna av hållbar utveckling, såldes tenderar den ekonomiska,
- och ekologiska dimensionen att prioriteras i arbetet med att utveckla hållbarhet (Östergren
2012, s. 397). Skillnaderna i huruvida dimensionerna prioriteras anser jag utgöra en stor brist.
Jag menar att dessa skillnader kan förklaras genom att den sociala dimensionen idag inte har
en fastställd definition. Det finns alltså ett behov av att fastställa en gemensam referensram av
den sociala dimensionen, vilket också Östergren (2012, s. 397) uttrycker.
Om jag skulle få möjligheten att definiera detta tämligen odefinierade begrepp som social
hållbarhet är, skulle jag utgå ifrån jämförelsen med hälsobegreppet. Jag menar att hälsans
bestämningsfaktorer finns med i begreppet social hållbarhet. För går det att ha ett socialt
hållbart samhälle där medborgarna ej är vid god hälsa? Om ni frågar mig är detta inte möjligt.
Jag menar även att begreppet hälsa idag används i allt fler kontexter där det egentligen inte
hör hemma. Jag reagerar varje gång jag går förbi bröddisken och ser en limpapåse vara märkt
med ”hälsobröd”. Jag anser att begreppet hälsa har blivit ett kommersiellt begrepp, kanske på
!
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grund av den rådande ”hälsotrend” som finns idag. Detta anser jag synliggöra det
kapitalistiska samhälle vi lever i. Nu är det ”hälsa” som säljer och då är alla varor och tjänster
märkta med ”hälsa”, vilket enligt mig resulterat i att begreppet har tappat sin ursprungliga
funktion. Därmed anser jag att de behov Östergren (2012, s. 397) talar om bekräftas. Jag delar
Östergrens åsikt om detta behov. Jag anser att en gemensam teoretisk referensram vilken kan
ge stöd åt hälsobegreppets bestämningsfaktorer i relation till dimensionen av social hållbarhet
behöver definieras. Jag vill föreslå att social hållbarhet ska få ett allt större fokus. För enligt
mig handlar social hållbarhet om de faktorer vilka påverkar en individ både psykiskt, fysiskt
och socialt. Detta skapar även ett behov av att öka jämlikheten i samhället. Jag menar att det
är omöjligt för samhället, eller världen, att vara hållbart om det råder ojämlikheter. Jag vill tro
att ökad jämlikhet skulle resultera i ökad social hållbarhet och därmed mer välmående
medborgare samt ett mer hållbart samhälle. Östergren (2012, s. 403) talar även för att social
jämlikhet utgör en form av resiliens, vilket jag menar utgör ännu en anledning till att arbetet
med att öka jämlikheten i samhället ska prioriteras.
För att koppla denna diskussion till studien som genomförts är det tydligt att trygghet har en
stark påverkan på den sociala hållbarheten. Ungdomar är vår framtid, de förtjänar därmed de
allra bästa förutsättningar för ett gott liv, i en värld vilken skapar möjlighet för alla att
tillgodose sina behov och uppfylla sina mål. Samhället har, enligt mig, ett ansvar att
säkerställa kvalitén i det offentliga rummet, och en sådan simpel sak som god belysning är
bevisat ha en stor effekt på tryggheten. Således har medborgaren, enligt mig, också ett ansvar.
Dels att respektera och värna om det offentliga rummet, men också att respektera och värna
om sina medmänniskor.
Slutligen vill jag framföra och poängtera min förhoppning om att den sociala dimensionen av
hållbarhet ska få ett större fokus samt en gemensamt definierad referensram, så att begreppet
kan bli mer allmängiltigt. Ett teoretiskt begrepp behöver en fastställd definition så att
begreppets ska kunna fungera i praktiken. Hållbarhet är essentiellt, inte minst ur ett socialt
perspektiv. För hur kan de ekologiska, - och ekonomiska dimensionerna bli hållbara utan att
vi människor lever på ett hållbart sätt, med hållbara levnadsvanor och mår bra?
Arbetet med att göra samhället hållbart har inget slutskede, det är en ständigt pågående
process. Därmed anser jag att det är av stor vikt att den sociala dimensionen av hållbarhet får
en definierad referensram så att insatser till förbättring kan implementeras. En gemensam
referensram skulle underlätta arbetet med att planera, implementera och utvärdera insatser,
och därmed förhoppningsvis öka den sociala hållbarheten och göra samhället till en bättre
plats, för både människa och miljö.
!
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Hej!
Vi heter Angelica och Cecilia och är två hälsovetarstudenter från Högskolan Väst.
Denna studie är en del av vår kandidatsuppsats i ämnet hälsopromotion.
Enkäten behandlar ett antal frågor gällande trygghet och stadsmiljö i Stenungsund.
Syftet med denna studie är att undersöka Din uppfattning om stadsmiljön ur ett
socialt hållbarhetsperspektiv med fokus på trygghet. Social hållbarhet handlar om
den miljö vi befinner oss i, samt hur den påverkar oss. Trygghet är en viktig faktor i
social hållbarhet och är avgörande för ett gott liv, samt är således det vi vill
undersöka med denna studie.
Att delta i denna studie är frivilligt, du kan närsomhelst välja att avbryta ditt
deltagande. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att
obehöriga ej kommer kunna ta del av svaren. Det kommer heller inte vara möjligt
att utläsa vem som svarat vad. Svaren kommer endast användas i
undersökningssyfte.
Vi önskar att ni svarar på frågorna så ärligt ni kan. Din åsikt är viktig för oss.
Tack för Din medverkan!
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