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STUNDA: Mobilapplikationen som verktyg 
för ökad kunskap om (o)trygghet och oro för 
brott bland unga vuxna i Malmö

Karl Kronkvist & Alexander Engström

”[…] både antal anmälda brott per invånare och Malmöbornas enkätsvar till po-
lisen talar ett tydligt språk – risken för ’vanliga Malmöbor’ att utsättas för brott 
sjunker. Ändå indikerar polisens trygghetsundersökning att otryggheten ökar.”

Sydsvenskan 29 augusti 2018

Även om otrygghet och brottslighet är sammankopplade måste de betraktas som två 
olika sociala problem. Otrygghetens subjektiva karaktär innebär att det alltid finns 
utrymme för olika tolkningar och upplevelser bland olika individer. Att forska om 
otrygghet är därför inte helt enkelt. Samtidigt är det viktigt att studera just trygghet 
och otrygghet för att utveckla insatser som gör att fler känner sig trygga. I detta kapitel 
diskuterar vi de utmaningar som finns när det kommer till forskning om otrygghet 
men ger även konkreta förslag på hur vi genom utvecklad trygghetsforskning kan öka 
kunskapen om (o)trygghet bland unga i Malmö. 

(O)TRYGGHET OCH DESS KONSEKVENSER

Trygghet är ett återkommande inslag i Malmökommissionens slutrapport (Malmö 
stad, 2013) vilket signalerar att detta är en central aspekt av Malmöbornas levnads-
villkor. Samtidigt är det viktigt att poängtera att trygghetsbegreppet kan relateras till 
många olika områden, till exempel ekonomi och hälsa. Inom kriminologisk forskning 
ligger dock fokus företrädesvis på brottslighet och andra liknande sociala problem 
som kan kopplas till upplevelser av trygghet och otrygghet. Studier med särskilt fokus 
på Malmö visar att tryggheten varierar dels beroende på var du bor i staden och dels 
beroende av vem du är (se bl.a. Ivert, Torstensson Levander & Mellgren, 2015; Lind-
ström, Merlo & Östergren, 2003). Även äldres trygghetsupplevelser och bostadsom-
rådets betydelse för den upplevda tryggheten har lyfts fram i lokala studier (Mellgren, 
2011; Stjernborg, 2017). 
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BEGRÄNSNINGAR I KONVENTIONELLA 
TRYGGHETSUNDERSÖKNINGAR

I konventionella trygghetsundersökningar saknas ofta en fördjupad bild av de ung-
as perspektiv på otrygghet. Bristen på kunskap om ungas situation riskerar leda till 
att trygghetsskapande insatser i huvudsak utgår från kunskap om vissa grupper av 
individer (t.ex. äldre) som i större utsträckning deltar i konventionella trygghetsun-
dersökningar, och i mindre utsträckning på kunskap om grupper som generellt sett är 
underrepresenterade i denna typ av studier (t.ex. unga). 
 Ett annat problem är att konventionella trygghetsundersökningar vanligtvis ge-
nomförs på årsbasis med en tvärsnittsdesign. Exempelvis tillfrågas respondenter om 
det har hänt under det senaste året att de valt att ta en annan väg eller ett annat färd-
sätt på grund av oro för att utsättas för brott, med fasta svarsalternativ från mycket 
ofta till aldrig. Även om denna fråga kan ge en viktig indikation på en generell oro 
förutsätter den att studiedeltagarna kan sammanfatta sina upplevelser i relation till 
det gångna året. Detta medför problem med teleskopeffekter (svårigheter att minnas 
när och om en specifik händelse inträffade inom en specifik tidsperiod) och aggreger-
ingsbias (svårigheter att uppskatta antalet gånger en händelse inträffat över en specifik 
tidsperiod). Dessutom innebär tvärsnittsdesigner även begränsningar i att undersöka 
individuella mönster av otrygghet över tid. Detta är ett problem eftersom ny forsk-
ning indikerar att trygghetsupplevelser är ett dynamiskt fenomen som varierar i stor 
utsträckning, bland annat i relation till de olika sammanhang som individer kommer i 
kontakt med i sin vardag (Chataway, Hart, Coomber, & Bond, 2017; Solymosi, Bowers 
& Fujiyama, 2015). 
 Detta leder in på det tredje tillkortakommandet med konventionella trygghets-
mätningar, nämligen vilka situationer som undersöks. En återkommande fråga i 
NTU (och MOMS) är att respondenten ombeds ta ställning till hur trygg eller otrygg 
hen känner sig i att gå ut, ensam, sent en kväll, i sitt eget bostadsområde. Här under-
söks alltså otrygghet som en specifik och avgränsad händelse. Detta kan liknas vid 
ett situationellt perspektiv på otrygghet (se Engström & Kronkvist, 2018), där den 
grundläggande idén består av att olika utfall (t.ex. beteenden, reaktioner, känslor) är 
resultatet av en interaktion mellan individen och den avgränsade del av miljön i vil-
ken individen befinner sig (Mischel, 2004). Mer konkret kan en situation definieras 
utifrån var den äger rum (både geografiskt och social kontext), vad som händer, och 
vilka andra som är närvarande (Pervin, 1978). Med tanke på hur dessa faktorer kan 
variera över till exempel en dag, betyder detta alltså att det finns hundratals olika 
typer av situationer som människor möter i sin vardag. Även om att ”vara ute och gå, 
ensam, sent en kväll i sitt eget bostadsområde” kan betraktas som en viktig situation, 
är frågan om denna situation verkligen kan ses som representativ för individers var-
dag och därmed vara ett lämpligt generellt mått på otrygghet. 

 Överlag visar kriminologisk forskning att otrygghet är kopplat till en rad negati-
va konsekvenser för den enskilde individen (Stafford, Chandola, & Marmot, 2007) 
men också för samhället i stort genom bland annat minskad mellanmänsklig tillit och 
minskad kontroll över de gemensamma rummen (Wilson & Kelling, 1982; Skogan, 
1986; Hale, 1996). Den som inte vågar röra sig fritt i staden eller i sitt bostadsområde 
begränsas i sin vardag och kan därmed inte bidra till den kollektiva gemenskap som 
kan skapa trygghet och social hållbarhet. Det är därför inte förvånande att krimi-
nalpolitiken förutom att minska brottsligheten även har som mål att öka tryggheten 
(Regeringen, 2018). Trygghetsfrågornas centrala betydelse i dagens politik kommer 
även till uttryck i de politiska valrörelserna där partierna i varierande grad kopplar 
begreppet till såväl välfärd som rättsväsendet (Hermansson, 2018).
 Även om otrygghet ofta lyfts fram som ett samhällsproblem inom såväl den 
politiska, mediala som akademiska debatten, finns det ingen universell definition av 
begreppet. Inom den kriminologiska trygghetsforskningen återfinns en mängd olika 
definitioner och indikatorer som ryms under paraplybegreppet otrygghet (eng. fear 
of crime) (se t.ex. Ferraro & LaGrange, 1987; Ferraro, 1995; Farrall, Bannister, Ditton, 
& Gilchrist, 1997; Hough, 2004). Som en logisk följd av detta finns därmed en rad 
olika utmaningar i hur trygghetsupplevelser ska eller bör undersökas och mätas (jmf. 
Heber, 2008).
 Det kanske mest konventionella sättet för att mäta trygghet är genom undersök-
ningar som vanligtvis genomförs en gång per år genom en post- eller webbenkät 
riktad till ett slumpmässigt urval av studiepopulationen. Brottsförebyggande rådets 
årliga Nationella trygghetsundersökning (NTU; se Brå, 2019) är ett sådant välkänt 
exempel, men undersökningar sker även på lokal nivå. I Malmö genomförs till ex-
empel Malmö områdesundersökning (MOMS; se Ivert, Chrysoulakis, Kronkvist & 
Torstensson Levander m.fl., 2013) och Polisens årliga trygghetsmätning i region Syd. 
I denna typ av studier undersöks vanligtvis flera olika perspektiv på otrygghet genom 
att ställa frågor om oro för brottsligheten i samhället på ett generellt plan, oro för att 
själv utsättas för brott (t.ex. inbrott, misshandel och sexuella övergrepp), oro för andra 
personers trygghet (s.k. altruistisk otrygghet) samt konsekvenser av otrygghet (t.ex. 
att välja annat färdsätt till följd av otrygghet).
 Resultaten från dessa undersökningar visar på ganska stabila mönster i trygghet 
och att otrygghet i relation till kriminalitet, precis som för den hälsorelaterade och 
ekonomiska tryggheten, är ojämnt fördelad i befolkningen. I senaste NTU går det till 
exempel att urskilja att kvinnor oftare än män, särskilt bland yngre, upplever olika for-
mer av otrygghet (Brå, 2019). Exempelvis uppger nästan hälften av kvinnorna i åldern 
20-24 år att de är otrygga när de går ut ensamma en sen kväll i sitt bostadsområde. 
Ungefär en lika stor andel uppger också att de under det senaste året har valt att ta en 
annan väg eller annat färdsätt på grund av otrygghet. 
 Dessa resultat visar att otryggheten bland ungdomar och yngre vuxna, och yngre 
kvinnors upplevelser i synnerhet, måste tas på allvar. Samtidigt finns det uppenbara 
begränsningar med den här typen av konventionella tillvägagångssätt för att undersö-
ka trygghetsupplevelser. Begränsningarna kretsar kring de grundläggande metodolo-
giska frågorna: ”vad är det egentligen vi mäter?” och ”hur mäter vi det?” 
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händelse, avgränsad i tid och rum i en viss typ av situation. Eftersom individer upp-
lever en oöverskådlig mängd och olika typer av situationer under till exempel ett år, 
saknar årliga retrospektiva enkäter möjligheten att undersöka trygghet och otrygg-
het i alla de olika situationer där de upplevs. Ett situationellt perspektiv på otrygghet 
kräver därför ett instrument som faktiskt mäter de olika situationer som individer 
upplever, snarare än att konstruera hypotetiska idealsituationer som kanske aldrig har 
upplevts av de personer som svarar på en enkät.

STUNDA: EN PILOTSTUDIE OM (O)TRYGGHET BLAND 
UNGA I MALMÖ

Under hösten 2018 genomfördes en pilotstudie inom ramen för forskningsprojektet 
STUNDA: Att undersöka upplevelser av situationell otrygghet genom smarta telefoner 
bland unga vuxna i Malmö. Det övergripande syftet med studien var att undersöka om 
mobilapplikationen STUNDA (Situationell TrygghetsUNDersökningsApplikation) 
som datainsamlingsinstrument kunde öka kunskapen om (o)trygghetens variationer 
över tid och rum bland unga vuxna. Ett viktigt steg i att utveckla nya metoder är att 
testa i liten skala för att sedan, vid framgång, utveckla konceptet och implementera 
det i större skala (Sullivan & McGloin, 2014). Projektet fokuserade därför på just det 
småskaliga pilotperspektivet och tog sin utgångspunkt i att undersöka om det före-
slagna studiekonceptet är en väg framåt för ökad kunskap om trygghet och otrygghet. 
Studiens genomförande utformades som ett svar på de tre problemen ovan genom att 
deltagarna bestod av unga personer som svarade på enkäter vid flera tillfällen i rela-
tion till specifika situationer i deras vardag. 
 Både innehållet och utformningen av STUNDA är dels inspirerade av den mobil-
applikation som Solymosi m.fl. (2015) använde i sin studie och dels av dagboksmeto-
den som Wikström m.fl. (2012) använde sig av. När deltagarna laddat ned STUNDA 
till sin mobiltelefon besvarade de en startenkät med olika frågor om bland annat de-
mografi, livsstil och trygghet. Syftet med startenkäten var att samla information som 
kan kopplas till individuella skillnader i otrygghet (t.ex. ålder, kön, livsstil och tidigare 
utsatthet för brott). Efter att startenkäten besvarats fick deltagarna tillgång till STUN-
DA:s andra funktioner som bestod av snabbenkäten och den dagliga enkäten.
 Snabbenkäten besvarade deltagarna inom 20 minuter efter att de mottagit en noti-
fikation (3 ggr./dag) och användes för att slumpmässigt undersöka trygghet i relation 
till de olika situationer som deltagarna befann sig i vid tidpunkten för notifikationen. 
Förutom frågor om trygghet innehöll snabbenkäten frågor om vilken typ av plats som 
personen befann sig på (t.ex. hemma, i skolan, på jobbet), vilken aktivitet som på-
gick (t.ex. pluggade, shoppade, tränade) och vilka andra personer som var närvarande 
(t.ex. partner, vänner, familj). Geografisk position och klockslag sparades automatiskt 

ALTERNATIV TILL KONVENTIONELLA TRYGGHETS- 
UNDERSÖKNINGAR

För att åtgärda dessa tillkortakommanden krävs nya undersökningsinstrument men 
även nya metodologiska ansatser. Användandet av mobilapplikationer i trygghets-
forskning (se Solymosi m.fl., 2015) och så kallad Experience Sampling Method (ESM; 
Larson & Csikszentmihalyi, 1983) ger goda möjligheter att fördjupa kunskapen om 
trygghetsupplevelser över tid och i olika situationer. Detta ska ses som ett komple-
ment till den kunskap som genereras genom mer konventionella trygghetsundersök-
ningar men har några viktiga fördelar som ger möjligheter att öka kunskapen om 
ungas trygghetsupplevelser:

• I stort sett alla unga använder internettjänster i mobiltelefonen varje dag 
(Davidsson, Palm, & Melin Mandre, 2018). Därför är en mobilapplikation 
ett verktyg som når ut till unga personer i deras vardagsliv.

• Att integrera en trygghetsundersökning (t.ex. enkäter) i en mobilapplika-
tion gör det möjligt att följa samma individer över tid, på såväl längre som 
kortare sikt. Detta möjliggör även att frångå tvärsnittsdesignen genom att 
applicera en (mini)longitudinell forskningsdesign, alltså med flera olika 
mättillfällen för deltagarna. Genom denna forskningsdesign går det även 
att vid varje svarstillfälle ställa frågor med kortare referensperioder (t.ex. 
det senaste dygnet). 

• Med hjälp av en mobilapplikation går det även att undersöka (o)trygga si-
tuationer i nära anslutning till när de inträffar (grundtanken i ESM) vilket 
inte är möjligt i traditionella enkätundersökningar.

Den sista punkten är särskilt aktuell eftersom det inom kriminologisk forskning på 
senare år har växt fram en särskild inriktning mot att undersöka situationer mer 
specifikt. Som exempel kan nämnas att forskare med hjälp av en dagboksmetod har 
studerat situationella aspekter av brottsdeltagande (se bl.a. Bernasco, Ruiter, Bruins-
ma, Pauwels, & Weerman, 2013; Wikström, Oberwittler, Treiber, & Hardie, 2012) och 
utsatthet för brott (Averdijk & Bernasco, 2015). Dessa studier bygger på att brotts-
deltagande och utsatthet för brott har undersökts i relation till den faktiska brotts-
händelsen, alltså i den situation där händelsen inträffade. Inom trygghetsforskningen 
är detta angreppssätt ännu outvecklat eftersom otrygghet inte har betraktats som 
en händelse. Det vore fel att påstå att all otrygghet kan kopplas till en specifik hän-
delse och därmed rymmas i en situationell förklaringsmodell men studier har visat 
att det finns anledning att betrakta vissa upplevelser av otrygghet som situationella 
företeelser (Chataway m.fl., 2017; Solymosi m.fl., 2015).
 I en av dessa studier (Solymosi m.fl., 2015) ombads studiedeltagarna att genom 
en mobilapplikation besvara ett antal frågor relaterade till trygghet vid slumpmässiga 
tillfällen under en dag. Resultaten visade att olika tidpunkter, olika platser och olika 
situationella omständigheter var kopplade till variationer i upplevelser av otrygghet. 
Även om studien var av pilotkaraktär visar den att trygghet kan undersökas som en 
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dedikerade deltagare i genomsnitt mellan en och två snabbenkäter varje dag under 
(minst) fjorton dagar och detta antal var förhållandevis konstant under denna tidsperiod. 

Figur 1. Skillnader i antal besvarade snabbenkäter per dag (max 3) mellan dedikerade 
deltagare (N=20) och övriga deltagare (N=171).

Gruppen dedikerade deltagare går även att identifiera i förhållande till den dagliga 
enkäten. Omkring 20 procent av samtliga deltagare stod för drygt hälften (56%) av de 
dagliga enkäterna och denna grupp besvarade i genomsnitt 16 dagliga enkäter jämfört 
med i snitt fem för hela urvalet. Av figur 2 framgår att nästan 80 procent av de dedike-
rade deltagarna besvarade den dagliga enkäten upp till tio dagar i följd. I kontrast till 
detta går det att konstatera att deltagandet i den dagliga enkäten sjönk förhållandevis 
snabbt bland övriga deltagare.
 Med tanke på att det oss veterligen saknas forskning som behandlar deltagande i 
studier med liknande studiedesign, instrument och population är det svårt att uttala 
sig om hur dessa resultat ska tolkas. Däremot ger resultaten vissa tydliga indikationer 
på hur STUNDA och dess funktioner har använts. Å ena sidan besvarades den dagliga 
enkäten i större utsträckning än snabbenkäten, något som sannolikt kan förklaras av 
att den förstnämnda var deltagarinitierad och kunde besvaras närhelst det fanns tid 
och möjlighet. Eftersom snabbenkäten endast var aktiv i 20 minuter från dess att en 
notifikation mottagits innebar detta sannolikt att många snabbenkäter förblev obe-
svarade på grund av att deltagaren inte såg notifikationen i tid eller helt enkelt inte 
hade tid eller möjlighet att besvara enkäten vid det specifika tillfället. Detta innebär 
även att STUNDA i huvudsak har genererat fler svar på enkäter i relation till ett mi-
ni-longitudinellt perspektiv (som var syftet med den dagliga enkäten) jämfört med 
svar på enkäter i relation till att undersöka trygghetsupplevelser i situationer (som var 
syftet med snabbenkäten). 
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av applikationen. Den dagliga enkäten innehöll frågor om trygghet under de senas-
te 24 timmarna och gav också möjlighet för deltagarna att koppla otrygga upplevel-
ser under dagen till specifika otrygga situationer utifrån samma frågor som ställdes 
i snabbenkäten. Varje kväll fick deltagarna en notifikation som påminde dem om att 
fylla i den dagliga enkäten. 

URVAL OCH DELTAGARBETEENDEN

Eftersom STUNDA bygger på ett relativt obeprövat tillvägagångssätt är en första na-
turlig frågeställning om det över huvud taget är möjligt samla relevant information 
om trygghetsupplevelser i olika situationer genom den aktuella studiedesignen. Stu-
denter vid Malmö universitet rekryterades till studien utifrån ett bekvämlighetsurval 
genom information om studien i både klassrum och montrar i universitets lokaler. To-
talt visade 933 studenter intresse av att delta i studien genom att ta emot inloggnings-
uppgifter till STUNDA. Av dessa valde 191 personer (20,5%) att fylla i startenkäten 
vilket innebar att de inkluderades i studiens slutliga urval. En majoritet av deltagarna 
(70,7%) bestod av kvinnor och den genomsnittliga åldern bland deltagarna var 23,6 år. 

 Nästan nio av tio deltagare var i viss eller stor utsträckning oroliga över brottsligheten 
i samhället och drygt hälften trodde att brottsligheten i Malmö har ökat de senaste 
tre åren.
 Totalt besvarades ca 1300 snabbenkäter fördelade på de 131 (68,5%) individer som 
valde att använda denna funktion. Antalet deltagare som besvarade minst en daglig 
enkät var högre i och med att 163 deltagare (85,3%) besvarade knappt 950 dagliga 
enkäter. Det är svårt att säkert veta varför inte alla deltagare besvarade en snabbenkät 
eller en daglig enkät. En tänkbar anledning är att det innebär en viss börda att inte 
enbart fylla i startenkäten utan att även fortsätta fylla i såväl snabbenkäter som dagliga 
enkäter, särskilt med tanke på avsaknaden av incitament för deltagandet (för en utför-
lig diskussion om bl.a. svarsfrekvenser vid smartphonebaserade ESM-studier, se van 
Berkel, Ferreira, & Kostakos, 2018). Samtidigt har ändå de flesta besvarat åtminstone 
en snabbenkät och en daglig enkät vilket visar att det definitivt finns en majoritet som 
kan tänka sig att bidra med information vid upprepade tillfällen.
 Ett intressant fenomen i materialet är att det verkar finnas olika deltagarbete-
enden bland olika individer. I förhållande till snabbenkäten kan det konstateras 
att endast 10 procent av samtliga deltagare stod för drygt hälften (54%) av samtli-
ga inrapporterade snabbenkäter. Denna grupp benämns här som dedikerade del-
tagare. Jämfört med den genomsnittliga deltagaren som besvarade sju stycken 
snabbenkäter, besvarade de dedikerade deltagarna istället i snitt 36 snabbenkä-
ter. Likaså deltog de dedikerade deltagarna i studien under i genomsnitt 19 dagar 
jämfört med fyra dagar för samtliga deltagare. Som framgår av figur 1 besvarade 
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Figur 3. Individuella mönster bland fem deltagare över sju dagar som tagit en annan väg 
eller ett annat färdsätt de senaste 24 timmarna på grund av otrygghet.

För att illustrera resultaten exemplifierar vi här genom svar ur de dagliga enkäter-
na från gruppen dedikerade deltagare (n=33) under sju dagar. Resultaten visar att 
såväl konsekvenser av otrygghet som oro för utsatthet för brott är förhållande-
vis vanligt förekommande i denna grupp. I omkring 14 procent av samtliga dag-
liga enkäter uppgav deltagarna att de valt att ta en annan väg eller ett annat färd-
sätt, alternativt avstått från att delta i en aktivitet, det senaste dygnet på grund av 

Figur 2. Skillnader i andelen deltagare som besvarat den dagliga enkäten över tid mellan 
dedikerade deltagare (N=33) och övriga deltagare (N=158).

Att en mindre grupp dedikerade deltagare besvarade en majoritet av såväl snabben-
käterna som de dagliga enkäterna leder till ytterligare frågor gällande exempelvis vil-
ka individfaktorer som kan kopplas till denna deltagargrupp. En enkel analys visar 
exempelvis att denna deltagargrupp utgörs av en större andel kvinnor jämfört med 
deltagarna i sin helhet. Detta kan bero på olika faktorer men en tänkbar förklaring 
är att kvinnor är mer angelägna om att få berätta om otrygga upplevelser eftersom de 
också upplever mer otrygghet jämfört med män (se t.ex. Brå, 2019). 

EXEMPEL PÅ VARIATIONER I TRYGGHETSUPPLEVELSER 
ÖVER KORTARE TIDSPERIODER

Som tidigare poängterats, och till skillnad från mer konventionella trygghetsunder-
sökningar, är ett av syftena med forskningsprojektet STUNDA att undersöka trygg-
hetsupplevelser i relation till kortare tidsperioder snarare än de senaste tolv månader-
na. I den dagliga enkäten ställdes därför ett antal frågor relaterade till olika dimensi-
oner av trygghet under det senaste dygnet. Som tidigare påpekats innefattade dessa 
dimensioner dels konsekvenser av otrygghet (att ta en annan väg eller färdsätt samt 
avstått aktivitet p.g.a. otrygghet) och dels oro för utsatthet för brott (både oro för sig 
själv och för andra).
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befann sig utomhus. Samtidigt framgår hur sannolikheten att oroa sig för brott är signi-
fikant lägre om respondenten var hemma, antingen i sitt eget eller i någon annans hem.

Tabell 1. Situationella faktorer och deras koppling till upplevd otrygghet
Situationer 
totalt (%)

Otrygga  
situationer (%) Otrygghet*

Var är du just nu?
Hemma 66,4 33,3

Arbete/skola 13,9 16,3
Transport 8,9 29,3
Utomhus 5,2 10,6

Övrigt 5,7 10,6
Vad gör du just nu?
Arbete/utbildning 28,0 24,6

Hushållssyssla 9,3 6,3
Inget särskilt 11,5 4,8

I rörelse/på väg 11,4 29,4
Media 28,7 20,6

Socialiserar 9,0 7,1
Träning/sport/aktivitet 2,1 4,8

Vilka personer är du med just nu?
Ensam 43,6 48,8

Obekanta 11,7 24,4
Ensam*Obekanta 7,0 18,7

Familj 17,2 8,1
Partner 17,3 7,3

Vänner, kollegor, bekanta 24,4 26,8

=Statistiskt signifikant ökning; =Ökning, ej statistiskt signifikant; =Minsk-
ning, ej statistisk signifikant; =Statistiskt signifikant minskning

* Här ett mått på om deltagaren var orolig att utsättas för ett brott i den specifika situationen.

Analysen visar alltså att var respondenterna befann sig när de besvarade snabbenkä-
ten var kopplat till upplevd oro för brott. Vad respondenten gjorde vid tillfället spela-
de också en viktig roll. Exempelvis fanns det en ökad sannolikhet att uppleva oro för 
brott när respondenterna uppgav att de var i rörelse eller på väg någonstans, alterna-
tivt tränade, sportade eller utförde någon likande aktivitet. Sist men inte minst visar 
resultaten även att vilka andra personer som var närvarande hade betydelse för upp-
levelsen av oro för brott. Att vara tillsammans med familj eller en partner minskade 
sannolikheten att oroa sig för brott medan närvaron av obekanta personer signifikant 

otrygghet. I en lika stor andel av de dagliga enkäterna framgick även att deltagarna 
hade oroat sig för att de själva eller någon närstående skulle utsättas för brott. För 
att exemplifiera hur upplevelser av trygghet varierar över tid, och för att få en in-
blick i hur frekvent upplevelser av otrygghet uttrycks i deltagarnas vardagsliv, redo-
visas fem deltagares svar över en sjudagarsperiod i förhållande till konsekvenser av  

 Det intressanta i denna figur är att det finns tydliga indikationer på att en och sam-
ma deltagares trygghetsupplevelse varierar över kortare tidsperioder. Även om detta 
resultat inte på något sätt är oväntat är det något som generellt sett har varit svårt att 
urskilja genom konventionella trygghetsundersökningar där trygghet snarare under-
sökts i relation till det gångna året eller den senaste månaden, istället för det senaste 
dygnet. Genom STUNDA går det alltså att få en tydligare indikation på hur frekvent 
individer väljer att ta en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av otrygghet (som 
i exemplet i figur 3) vilket bidrar till att ge en mer konkret innebörd till svarsalterna-
tiven aldrig, sällan eller ofta som i regel används i konventionella undersökningar.

EXEMPEL PÅ SITUATIONELLA FAKTORERS BETYDELSE 
FÖR TRYGGHETSUPPLEVELSER

En annan central utgångspunkt för forskningsprojektet STUNDA är att trygghets-
upplevelser varierar i relation till olika situationer, det vill säga var en individ befinner 
sig, vad individen gör och vilka andra personer som är närvarande. Genom snab-
benkäten kunde dessa faktorer undersökas närmare och ge en beskrivande bild av de 
olika situationer som deltagarna upplevde.
 I tabell 1 framgår att i två tredjedelar av samtliga svar har deltagaren varit hemma 
(inklusive hemma hos någon annan), i drygt hälften av svaren har deltagaren anting-
en arbetat, pluggat eller ägnat sig åt media (t.ex. surfat på mobil, tittat på TV eller 
liknande) och deltagarna har i huvudsak varit ensamma.1

 Men vilken koppling finns det mellan olika situationella omständigheter och oro 
för brott? För att undersöka denna fråga genomfördes bivariata logistiska regressioner 
där situationer då deltagarna upplevt oro för brott jämfördes med situationer där de 
inte upplevt någon oro.2 Resultaten visar att det finns en högre sannolikhet att uppleva 
otrygghet när deltagaren antingen transporterade sig någonstans eller mer generellt 

2  I varje situation ombads deltagarna svara på en fråga över hur oroliga de var över att 
utsättas för ett brott på en steglös skala en (s.k. ”slider scale”). Denna variabel hade en för del-
tagaren dold bakomliggande skala (0-100) som vi för den logistiska regressionen dikotomiserat 
där noll till nio representerar ”ingen oro” och tio till ett hundra ”oro”.
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gemensam analys av situationen, ger de viss insikt i det situationella perspektivet på 
trygghetsupplevelser. Den mest grundläggande slutsatsen är att resultaten indikerar 
att otrygghet varierar i olika situationer. Det är därmed viktigt att undersöka olika 
typer av situationer och inte enbart den vedertagna situationen i enkätstudier som 
fokuserar på otrygghet i relation till att gå ut ensam en sen kväll i bostadsområdet. 

BETYDELSE FÖR FRAMTIDEN

Med utgångspunkt i de tre problem som diskuterades inledningsvis visar pilotstudien 
att det finns möjlighet att öka kunskapen om otrygghet bland unga personer i Malmö. 
Trots avsaknad av incitament finns det en vilja att delta i den här typen av undersök-
ningar. Att de som deltar mer frekvent, alltså de vi här kallar dedikerade deltagare, 
skiljer sig från de andra deltagarna är också något som får betydelse för utformningen 
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att undersöka med den här metoden eller att datainsamlingsinstrumentet behöver 
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tona att projektet genom de nya metodologiska perspektiven bidrar till diskussionen 
om hur (o)trygghet egentligen bör mätas. Således kan studien ses som både ett speci-
fikt lokalt projekt för att öka kunskapen om (o)trygghet bland unga i Malmö och som 
ett bidrag till trygghetsforskningens utvecklingsmöjligheter i ett större, mer generellt 
perspektiv.
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