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Förord
Under 2016 arbetade Östergötlands museum tillsammans med Statens väg- och 
transportforskningsinstitut med ett projekt finansierat av Boverket som syftade till 
att gestalta ungdomars upplevelser av otrygghet. Arbetet ledde fram till utställnin-
gen Utgång/Hemgång som invigdes i oktober samma år. Författaren och dramatikern  
Malin Axelsson talade på invigningen. Invigningstalet, här i tryckt form, inleder denna 
rapport. 

Rum för att lösa problem 

I livet uppstår ju olika problem som vi  
tvingas lösa och Utgång/Hemgång får 
mig att minnas ett sådant av många. 

Jag är tjugo år gammal och bor i en förort till 
London. På dagarna tar jag tunnelbanan in 
till Bond Street och arbetar för en liten lön 
i det lilla köket på puben Lamb & Flag där 
jag diskar och gör kidney pie och sandwichar 
till luncherna. På kvällarna förvandlas jag från 
diskare till drottning, då går jag ut ihop med 
mina kompisar på klubbar och konserter och 
vi gör av med de få pund vi tjänat in, och så 
fortsätter livet – jobba, festa, jobba, festa – i 
en cirkel som just då i stunden inte verkar ha 
något slut, som vi önskar inte ska ha något 
slut. Vi lever nu, och vi vill ha kul, hela tiden.  

Men det finns ett problem. Förorten där 
vi bor är trevlig på många sätt men om  
kvällarna och särskilt nätterna är vi räd-
da för att röra oss där, vilket verkligen är ett 
stort problem, för det är ju just i de glittrande 

kvällarna och magiska nätterna som vi vill vara 
på väg, fria, i mörkret in mot stan, mot en kon-
sert, till en fest, ut på dansgolvet, och sedan 
hem igen med sista nattbussen för att drömma 
om och planera nästa äventyr. Vi vill absolut 
vara klädda i minikjolar och figursydda kap-
por, jättehöga klackar och supercoolt smink, 
helst lägga timmar på att förbereda våra 
looks, men problemet är: hur ska vi sedan ta 
oss hem genom natten klädda på det sättet?  

Det går inte. Det tar ungefär tio minuter att 
gå i mörkret på ödsliga gator hem från natt-
bussen och den vägen vågar vi inte gå kläd-
da så, i höga klackar. Så vad gör vi? Vi lös-
er problemet. Vi dansar i våra höga klackar 
hela natten men på nattbussen hem, när vi 
redan planerar för nästa kväll, tar vi av oss 
festskorna och knyter istället på oss gym-
paskorna som vi packat ner i våra väskor ti-
digare på kvällen. Och när bussen stannar vid 
vår hållplats hoppar vi av och springer helt 
enkelt hela vägen hem till dörren. På det-
ta sätt galopperar vi sedan, lite rädda – men 
mycket lyckliga, genom våra nätter i London. 
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Vilket inte förhindrar att min kompis ändå 
blir knivhotad av en man en dag när hon är 
på väg hem från tunnelbanan efter jobbet, 
mitt på dagen. Mannen går fram till henne 
och frågar vad klockan är, hon svarar, och han 
följer efter henne på avstånd. När hon ska öp-
pna porten med sin nyckel rusar han fram och 
trycker in henne där, pressar upp henne mot 
väggen, håller en kniv mot hennes hals och 
säger ”kiss me”. När hon inte kysser honom 
utan istället ropar efter sin vän, och hon svarar 
inifrån lägenheten, blir mannen otroligt nog 
rädd och sticker därifrån. 

”Det är sånt som händer” sa en gång en 
polis när jag ville göra en anmälan eft-
ersom en man kört upp handen un-
der kjolen på mig på en tunnelbane- 
perrong i Stockholm. Det är sånt som händer.  

En av de unga referensbesökare som Utgång/
Hemgång haft skrev att ”lärde mig inget jag 
inte redan visste”.  Ja. De draman som skil-
dras i Utgång/Hemgång och de minnen som 
utställningen väcker i mig, i oss, är sådant som 
händer, det var sådant vi redan visste, inga 
ovanliga draman, verkligen dussinhändelser, 
helt oorginella historier och utslitna skeenden, 
knappast material för en Hollywood-film – 
och ändå ska och måste detta gestaltas. Varför?  

Just därför att dessa draman är en så absurt 
självklar del av ungas vardag, och av vuxnas, 
just därför att det är en så väldigt märklig 
sorts otrygghet vi delar och har lärt oss att 
leva med. Det är problem som på grund av sin  

vardaglighet många gånger förblir helt 
osynliga.  

Att börja sätta ord och form och ljud och bild 
på de problemen får oss att få syn på oss själ-
va i världen och världen i oss. Konsten och 
dramatiken kan göra detta, skapa rum där 
vi blir tydliga, men att sätta ord på tysta öv-
erenskommelser och skapa påtagliga bilder 
av osynliga strukturer kräver mer än fantas-
tiska konstnärer. Det kräver djup kunskap. 
Utgång/Hemgång har gått till forskningen 
– och genom att forska, fråga, intervjua och 
bearbeta kan vi öppna upp för en mängd 
samtal mellan verk och publik. Vad som först 
verkar vara obegripliga historier kan gen-
om forskningens verktyg få djup, samband 
och ramar, och vi kan hitta modeller för att 
förstå, kanske till och med börja lösa problem. 
Att skapa sådana samband mellan platser, 
människor och berättelser, till exempel mellan 
en nattbussfärd i London och en nattlig prom-
enad mot resecentrum på Linköpings gator, är 
att upprätta en slags gemenskap, och det kan 
ibland nästan uppfattas som en våldsam han-
dling, det är åtminstone något som kan väcka 
starka känslor. När vi ger kropp åt skevheter i 
samhället, när vi gestaltar förtryck genom att 
ställa fram ett slags argument genom en pjäs, 
radiodramaproduktion eller utställning prövar 
vi teatern, radion eller muséet som plats för 
demokratiskt utbyte. Det är inte alltid en plats 
där vi håller med varandra men det finns tid 
och utrymme att vara i rörelse i tanken. Vad 
för slags samtal och känslor kommer Utgång/
Hemgång att väcka på sin resa runt om i landet? 

Kan den genom att upprätta samband mellan 
platser och människor ta sina besökare ett steg 
närmare att lösa ett demokratiskt problem? 

Jag och mina vänner formulerade ett litet 
problem för oss själva i London och löste det 
med gympaskor. Hur ska vi formulera det sto-
ra problemet som vuxna, som kollektiv, som 
medborgare, och hur ska vi lösa det, med vil-
ka medel? Vi har alla makt att besvara den 
frågan, och Utgång/Hemgång är en ingång i 
den diskussionen. Ett rum för att lösa prob-
lem tillsammans.

Malin Axelsson är författare, regissör och konst-
närlig ledare för Sveriges Radio Drama. Mellan 
2009-2015 var hon konstnärlig ledare för ung 
scen/öst vid Östgötateatern och innan dess hus-
dramatiker på Riksteatern 2006-2009. 2015 
romandebuterade hon med ”Anropa” på Albert 
Bonniers förlag.
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Sammanfattning
Under 2016 producerade Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) tillsam-
mans med Östergötlands museum en van-
dringsutställning om ungas upplevelser av 
otrygghet. Projektet finansierades av Boverket 
inom utlysningen ”stöd till utvecklingsprojekt 
för jämställda offentliga miljöer i städer och 
tätorter”.  

Projektet utgår från problematiken att ung-
domars upplevelser av otrygghet sällan kom-
mer till uttryck i stadsplaneringen. Inte hell-
er i forskningen om upplevelser av våld och 
otrygghet i det offentliga rummet uppmärk-
sammas ungdomar i särskilt hög grad. Samti-
digt förflyttar sig ungdomar som grupp mer än 
andra grupper och vistas i högre grad utomhus. 
De är också utomhus på andra tidpunkter än 
vuxna, på kvällen och natten. Vidare är ung-
domar, oavsett kön, mer utsatta för våld utom-
hus än andra grupper. Det är därför viktigt att 
utveckla nya verktyg för att belysa ungdomars 
erfarenheter av otrygghet i utomhusmiljöer.  

Underlaget för utställningen utgjordes av 
gruppintervjuer med ett fyrtiotal ungdomar 
(killar, tjejer och transpersoner) mellan 13 och 
20 år. Den feministiska metoden minnesar-
bete användes för att underlätta samtal om 
trygghet, otrygghet och rädsla. Metoden går 
ut på att deltagarna i en grupp skriver indivi-
duella minnen på ett på förhand bestämt tema. 
Minnena tolkas sedan kollektivt i gruppen. 

Intervjuerna tolkades och bearbetades av 
projektgruppen. Utifrån tolkningsprocessen 
gestaltades ungdomarnas erfarenheter dels 
fotografiskt och dels i text. Fyra fiktiva karak-
tärer togs fram och i utställningen får besökar-
en följa dem hem. Milo, David, Jo och Semira 
har alla olika erfarenheter och upplever olika 
moment i staden och hemresan som otrygga. 

En pedagogisk handledning togs också 
fram. Den pedagogiska handledningen in-
nehåller förslag på övningar som fördjupar 
utställningens teman. Den fungerar som 
ett stöd för skolor som hyr utställningen 
och kan användas av lärare i undervisnin-
gen. Pedagoger från Östergötlands muse-
um kan vidare leda lektioner som bygger 
på handledningen om skolan så önskar.  

Projektet avslutades med en fyra veckor lång 
turné där ungdomar i olika åldrar fick ta del 
av utställningen och arbeta med den pedago-
giskt. Turnén utvärderades med genomgående 
goda resultat. 

Projektet bidrar avslutningsvis till att stär-
ka planeringen av jämställda miljöer på två 
sätt. För det första ger utställningen insikter 
om hur unga människor upplever trygghet 
i utemiljöer. För det andra är utställningen 
ett verktyg som gör det möjligt att praktiskt 
arbeta med frågorna pedagogiskt i skolmil-
jöer, eller i stadsplaneringssammanhang med 

planerare och andra aktörer. 
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1. INLEDNING
Idag kommer ungdomars upplevelser av 
otrygghet sällan till uttryck i stadsplaneringen. 
Det finns ett behov av nya verktyg som kan 
synliggöra detta. Det är bakgrunden till att 
Boverket våren 2016 beviljande vår projekt-
grupp medel för att producera en vandring-
sutställning som gestaltar ungas upplevelser 
av otrygghet. Projektgruppen består av peda-
goger från Östergötlands museum, en forskare 
från Statens väg- och transportforskningsin-
stitut (VTI) samt en frilansande fotograf.

Vandringsutställningen förvaltas nu av 
Östergötlands museum och är tillgänglig att 
hyra för skolor, bibliotek, kommunhus och an-
dra verksamheter som vill väcka frågor om hur 
unga upplever otrygghet. Utställningen bidrar 
med pedagogiska verktyg som möjliggör di-
skussioner om olika aspekter av otrygghet kop-
plat till det offentliga rummet, stadsplanering, 
jämlikhet, makt och demokrati i skolmiljöer. 
Utställningen gör det möjligt att diskutera 
och generera idéer om hur stadsplaneringen 
kan anpassas för att unga personer ska kunna 
röra sig fritt, samt få besökarna att reflektera 
kring den egna rollen i formandet av de of-
fentliga rummen.  För att stödja skolors ar-
bete med utställningen har vi också tagit fram 
en pedagogisk handledning som riktar sig till 
skolans senare år samt gymnasieskolan.

Utgångspunkter för projektet 

När vi började arbeta med projektet utgick vi 
ifrån problematiken att många upplever rädsla 
och otrygghet när de rör sig utomhus. Fram-
förallt kvinnor uppger att de känner rädsla 
för övergrepp och sexualiserat våld i utom-
husmiljöer. Men även om det är kvinnor som 
oftast beskrivs som rädda tvingas även män att 
förhålla sig otrygghet. Dels genom att män i 
högre grad än kvinnor blir utsatta för våld i 
utomhusmiljöer, men också för att de betrak-
tas som potentiella förövare och våldtäktsmän.

Idag vet vi redan relativt mycket om hur män-
niskor upplever otrygghet i utemiljöer. Fram-
förallt inom den genusvetenskapliga tradi-
tionen har ett stort arbete lagts ned på att visa 
på vilka sätt kvinnors mobilitet påverkas neg-
ativt av upplevd otrygghet. Det gör att mö-
jligheten att ta makt över sitt eget liv (ett av de 
nationella jämställdhetsmålen) begränsas. Up-
plevelsen av otrygghet och rädsla är därför ett 
påtagligt jämställdhetsproblem. Men i forsk-
ningen om upplevelser av våld och otrygghet i 
det offentliga rummet uppmärksammas sällan 
ungdomar. Samtidigt förflyttar sig ungdomar 
som grupp mer än andra grupper och vistas 
i högre grad utomhus. De är också utom-
hus på andra tidpunkter än vuxna, på kvällen 
och natten. Vidare är ungdomar, oavsett kön, 
mer utsatta för våld utomhus än andra grup-
per. Det våld unga utsätts för normaliseras 

dessutom, både av dem själv och andra1.  

Att se mobilitet som en viktig del i att ha 
makten över sitt liv har varit en viktig utgång-
spunkt för oss. Vi undersöker därför resande i 
ett brett perspektiv, något som inom forsknin-
gen benämns som ”hela resan”2. Det innebär 
att ett mobilitetsprojekt (att ta sig från en plats 
till en annan) innebär hela resan från dörr till 
dörr och inkluderar olika transportslag (gång, 
cykel, bil, kollektivtrafik med mera) och möten 
med andra resenärer eller invånare i staden3. 
Resans rum inkluderar hela samhällsrummet 
och under hela dygnet. Staden med dess olika 
miljöer uppfattas dessutom olika vid olika 
tidpunkter på dygnet, där en plats kan vara 
otrygg i vissa sammanhang men inte andra4.

Det framhålls ofta att kvinnors rädsla för över-
grepp inte motsvaras av en faktisk risk, att det 
är farligare att vistas hemma än i det offentli-
ga rummet som kvinna. Detta har benämnts i 
forskningen som ”våldets paradox”5. 

1 Aretun, Å (2009) Ungdomars utsatthet i bostadsom-
råden. Trygghetsprinciper för fysisk planering. Linköping 
University Electronic Press.

2 Hultén, J m.fl. (2016) Förändrade förutsättningar för 
framtidens kollektivtrafik. K2 Working Papers 2016:8, 
särskilt kapitel 6, “Ökat fokus på hela resan”, s. 26-29

3 Berg, J (2015) Everyday mobility and travel activ-
ities during the first years of retirement. Linköping: 
Linköping university press.

4 Gilboa Runnvik, A-C (2014) Rum, rytm och resande. 
Genusperspektiv på järnvägsstationer. Linköping: 
Linköping university press.

5 Andersson, B (2005) Risk. Om kvinnors erfarenheter 
och fysisk planering. Linköping: Centrum för kommun-
strategiska studier, Linköpings universitet.

Samtidigt får våldtäkter och överfall utomhus 
där förövaren är okänd och offret en kvinna 
allt större utrymme i media. Kombinationen 
en sensationslysten journalistisk och att vålds-
brott faktiskt äger rum gör det svårt för fram-
förallt kvinnor att undvika att vara rädda, 
eller använda strategier som ökar tryggheten. 
Idag är det vedertaget att en överfallsvåldtäkt 
av en okänd är ”det värsta som kan hända”. 
Därför är det inte konstigt att framförallt 
kvinnor anpassar sitt rörelsemönster så att de 
kan undvika potentiellt hotfulla situationer6. 

I det här projektet har vi sökt idéer som ut-
manar föreställningen om rädsla och otrygg-
het som något unga kvinnor förväntas känna, 
medan unga män förväntas vara förövare eller 
beskyddare. Sådana föreställningar riskerar 
skuldbelägga unga kvinnor, män och transper-
soner som inte lever upp till dessa förvänt-
ningar. Vi har istället utgått från att man kan 
vara ett offer i vissa sammanhang, men inte 
andra. Genom att lyfta problematiken till ett 
strukturellt problem som tar sig uttryck i up-
plevelser av otrygghet som inte skuldbeläg-
ger unga kvinnor, män och transpersoner kan 
bilden av offer och förövare problematiseras. 
Utställningen gestaltar konkret såväl unga 
kvinnor, mäns och transpersoners erfarenheter 
av otrygghet. 

6 Grahn, W (1999) The terms of travelling. Gender and 
public transport. Urban Transport Systems: KFB-con-
ference in Lund 7-8th June 1999. http://www.tft.lth.
se/fileadmin/tft/dok/KFBkonf/2weragrahn.PDF#-
search=’wera+grahn’
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Syftet med rapporten

I rapporten berättar vi om hur produktionen 
av utställningen gått till och beskriver de 
metoder vi använt för att få ungdomar att dela 
med sig av sina rädslor, sina strategier och 
sina erfarenheter. Vi vill visa hur vi arbetade 
med gestaltning av ungdomarnas erfarenheter, 
både den visuella och den textuella gestalt-
ningen. Vi vill också ta möjligheten att dela 
med oss av reflektioner av arbetsprocessen: de 
svårigheter vi mötte, de lärdomar vi har dragit 
och hur vi önskar att projektet kan leva vidare. 
Syftet med rapporten är därmed att skildra 
det arbete som gjorts under projektettiden. 
Rapporten är på ett sätt en sammanfattning 
av vårt arbete, men är också en skildring av 
ungdomars upplevelser av otrygghet (se sär-
skilt del 3) och kan läsas och upplevas av alla 
som är intresserade av temat.

2. ARBETSPROCESSEN

När vi inledde arbetet med att ta fram ut-
ställningen var frågor om hur arbetsprocessen 
skulle se ut, vilka moment som skulle ingå 
samt vem som var ansvarig för dem centrala. 
Vägledande för arbetsprocessen var hela tiden 
resultatet. Hur skulle vi bäst fånga ungdomar-
nas upplevelser av otrygghet, och hur skulle vi 
sedan kunna kommunicera dem på bästa sätt? 
För att nå fram till slutresultatet, utställnin-
gen, var det viktigt att varje moment var noga 
uttänkt och att projektgruppen följde denna 
plan. Den ovanliga konstellationen med ett 
samarbete mellan ett museum och ett forsk-
ningsinstitut gjorde att själva samarbetet som 
sådant var något vi reflekterade över noga. I 
denna del redovisar vi genomförda åtgärder och 
beskriver arbetsprocessens olika moment nog-
grant. Syftet med den noggranna beskrivnin-
gen är synliggöra de moment som gjorde sa-
marbetet framgångsrikt. Att vara tydlig och 
transparant med hur projektet genomförts 
gör det också möjligt att bedöma dess kvalitet.  

Ett samverkansprojekt

Det är allt vanligare att forskare arbetar till-
sammans med andra aktörer för att lösa ak-
tuella samhällsproblem, som exempelvis hur 

ungdomar påverkas och begränsas av upple-
vd otrygghet i det offentliga rummet. När ett 
forskningsprojekt kombinerar olika typer av 
expertis, som kommer både från en akademisk 
och icke-akademisk kontext, benämns det ofta 
som transdisciplinärt. Då kunskapsgenerering 
ofta betraktas som ett överordnat mål för 
forskare, är det centrala målet i mer transdisci-
plinära processer där flera parter är engagerade 
att bidra till att lösa ett på förhand definierat 
problemet. Många menar att dagens stora ut-
maningar, som klimatet och den ökande glo-
bala sociala ojämlikheten, inte bara kan vinna 
på mer transdisciplinära tillvägagångssätt utan 
till och med kräver det. Genom att inkludera 
aktörer med olika intressen och kompetenser 
tillåts kunskapen som produceras att bli mer 
kontextuellt situerad, mer demokratisk och 
dessutom ha potential att nå ut till en större 
grupp människor. Sådana forskningsprojekt 
kännetecknas av att man forskar med eller 
för intressenter, snarare än om dem. Att ar-
beta tillsammans är dock inte smärtfritt, och 
det är inte alltid det är möjligt att leva upp 
till de ofta höga förväntningarna som ställs på 
projekt med tydligt samhällsförändrande am-
bitioner. Förutom att samarbete är tids- och 
resurskrävande är kommunikationsproblem 

Att gestalta ungdomars erfarenheter
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vanligt7. Forskning om samverkan, en typ av 
kollektivt handlande som syftar till att up-
pnå gemensamma mål, har uppmärksammat 
vad som krävs för att samverkan för att målen 
ska kunna uppnås. God samverkan förutsät-
ter ömsesidigt förtroende, en förståelse för 
medverkande organisationers och aktörers 
drivkrafter samt en gemensam problemfor-
mulering.8  

Projektgruppen bildades under ansökning-
sprocessen. Samtliga i projektgruppen var 
inblandade i ansökningsarbetet. Det gjorde 
att målet (att producera en utställning som 
gestaltar ungas upplevelser och erfarenheter 
av otrygghet i utemiljöer) redan från början 
var tydligt definierat och dessutom förank-
rat i hela gruppen. Som ett resultat hade 
vi i projektgruppen olika men relativt väl 
definierade roller. Samtidigt var samarbetet 
mellan Östergötlands museum och VTI nytt. 
Med tanke på att det alltid finns en risk med 
nya samarbeten tog vi inledningsvis frågor om 
gruppdynamik och arbetsprocess på stort all-
var. Vi hade flera inledande möten där vi di-
skuterade våra olika roller, kompetenser och 
hur vi kunde arbeta för att möjliggöra ett gott 
och konstruktivt samarbete där våra mål up-
pnåddes. Givet den kollaborativa ansatsen val-

7 Polk, M (2014) Achieving the promise of transdisci-
plinary: a critical exploration of the relationship between 
transdisciplinary research and societal problem solving. 
Sustainability Science, vol. 9, s. 439-351 
8 Hrelja, R; Pettersson, F & Westerdahl, S (2016) Dömd 
till samverkan! En kunskapsöversikt. K2 Outreach 
2016:4.

de vi att sträva efter symmetri i gruppen. Alla 
skulle ha samma möjligheter att påverka anal-
yserna som gjordes och framförallt hur det 
färdiga resultatet skulle se ut. Samtidigt var 
en respekt för allas individuella kompetenser 
nödvändig. Konkret innebar det att forskaren 
ansvarade för intervjuerna, vad gäller metodik, 
genomförande och behandling av resultaten. 
Fotografen var ansvarig för det fotografiska 
gestaltandet av miljöerna som skildras i ut-
ställningen. Museipedagogerna var ansvari-
ga för den innehållsmässiga gestaltningen i 
utställningen, samt den pedagogiska vägled-
ningen som medföljer utställningen. En av 
pedagogerna projektledde utställningspro-
duktionen i samarbete med formgivare och 
tekniker på museet. Efter att utställningen 
blivit färdigbyggd turnerade den på tre skolor 
och en ungdomsgård. 

Utställningsproduktionen innebar ett inten-
sivt administrativt arbete för framförallt den 
huvudansvariga museipedagogen. Trots att vi 
lagt mycket arbete på att definiera såväl ar-
betsprocessen samt roller hade vi inte förutsett 
att ett så tungt administrativt ansvar skulle 
landa på museet under utställningsproduk-
tionen. Denna lärdom pekar på att vikten av 
kontinuerlig kommunikation inom gruppen 
inte kan underskattas. 

Underlag för utställningen

Det första steget i arbetet med utställnin-
gen var att etablera kontakt med ungdomar 
som kunde dela med sig av sina erfarenheter. 
Utöver samverkan mellan de olika parterna i 
projektgruppen valde vi därför att samarbeta 
med skolor. Det var viktigt eftersom projek-
tet handlade om att dels gestalta ungdomars 
upplevelser, men också att arbeta pedagogiskt 
med dem. Skolan är ett naturligt forum för 
pedagogiskt arbete. Museipedagogerna hade 
dessutom stor erfarenhet av att arbeta med 
elever i skolmiljön. Eftersom vi ville nå ung-
domar mellan 13 och 20 år valde vi att arbeta 
med högstadie- och gymnasielever. Utöver tre 
skolor (ett högstadium och två gymnasier) sa-
marbetade vi dessutom med en ungdomsgård 
med särskilt verksamhet för ungdomar som 
identifierar sig som trans. När utställningen 
var klar ställdes den upp på skolorna och un-
gdomsgården, och pedagogerna fick möjlighet 
att pröva den pedagogiska handledningen 
med flera olika grupper. På så sätt kunde vi 
utröna vilka övningar och teman som lämpade 
sig bättre eller sämre i olika typer av klass-
rumssituationer. Skolornas deltagande var 
slutligen en garant för att utställningen skulle 
nå rätt målgrupper. 

Det var inledningsvis oväntat svårt att hitta 
skolor som ville delta i projektet. När vi först 
tillfrågade olika skolor gjorde vi det med ut-
gångspunkten att de skulle vara olika, med 
en diversifierad elevsammansättning. När det 
visade sig att flera av de tillfrågade skolorna 

av olika skäl inte kunde delta fick vi priorit-
era att hitta skolor som ville delta framför att 
styra vilken typ av skolor som skulle delta. 
Svårigheten att rekrytera skolor hade säker-
ligen flera orsaker. För det första har skolor 
idag svårt att hinna med det ordinarie skolar-
betet vilket leder till att ytterligare projekt blir 
nedprioriterade. Lärare vi haft kontakt med 
vittnade dessutom om att det hela tiden finns 
en uppsjö av intressanta projekt att ta ställn-
ing till vilket gör det svårt att välja. Det visade 
sig också att vår strategi, att tillfråga skolornas 
rektorer, inte var lyckad. När vi istället vände 
oss till lärare och kuratorer direkt gick det lät-
tare att få till samarbeten. Att få kontakt med 
engagerade lärare som själva ser vikten av att 
arbeta med i detta fall otrygghet visade sig 
vara essentiellt. 

Minnesarbete som metod 

Upplevelser av otrygghet kan upplevas som 
abstrakt ämne som det vid första anblick är 
svårt att prata om. Dels är det inte säkert att 
alla identifierar sig som otrygga trots att man 
varit med om situationer som skulle kunna 
beskrivas i sådana termer. Dels menar vi att 
otrygghet tillhör vardagslivet för många, en 
känsla man lever med och i många fall nor-
maliserat, vilket också leder till att det kan 
vara svårt att svara på frågor om vad otrygghet 
är och när man upplevt det.  Vi använde oss 
därför av den feministiska metoden minnesar-
bete9 för att göra det möjligt för de intervjuade 
9 Haug, F (1999[1983]), Female Sexualisation. A collec-
tive work of memory. London: Verso.
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ungdomarna att synliggöra sina erfarenheter, 
men också hitta ett språk för att tala om dem. 
I metoden arbetar man med grupper, och 
intervjutillfället (eller tillfällena) innehåller 
både individuella och kollektiva moment10.  

Metoden går ut på att var och en av deltagar-
na skriver ner ett minne om ett på förhand 
bestämt ämne individuellt. Deltagarna tolkar 
och teoretiserar sedan minnesberättelserna 
gemensamt. Minnesarbetet ger en möjlighet 
att förstå den vardag vi är del av och synlig-
gör hur jaget (som subjekt) inlemmas i en 
social ordning och hur detta känns. Metoden 
fokuserar på det konkreta, nära, upplevda 
och det kollektiva. Genom att minnena om-
tolkas gemensamt skapar metoden en mö-
jlighet för handling och förändring. Världen 
och vår förståelse av oss själva förändras när 
vi försöker förklara och förstå den. Genom 
en fokusering på tillsynes banala händelser 
och erfarenheter möjliggörs en förståelse av 
hur maktordningar verkar i vardagen. Utifrån 
vad vi varit med om kan vi förstå hur den so-
ciala ordningen fungerar, upprätthålls och i 
förlängningen kan förändras. Nyckeln här är 
människors enskilda erfarenheter, deltagar-
na hämtar källmaterialet från sig själva11.  

Vi fick genom kontakten med skolorna 

10 Hur vi presenterade och arbetade med metoden 
inspirerades i hög grad av Henriksson, M m.fl. (2000), 
”I vetenskapens namn. Ett minnesarbete”, Kvin-
novetenskaplig tidskrift, vol. 20(1), s. 5-25

11 Widerberg, K (1995) Kunskapens kön. Minnen, 
reflektioner och teori. Stockholm: Nordstedts

och ungdomsgården tillgång till sju grup-
per som bestod av 4-7 deltagare. Samman-
lagt deltog ungefär 40 ungdomar, några 
avvek under intervjuerna varför vi inte har 
ett helt korrekt antal. Intervjuerna leddes 
av forskaren och en av museipedagogerna.  

Intervjuerna inleddes med information om 
studien och vad deltagande innebar. Vi gjorde 
sedan några lekfulla övningar som syftade till 
att få gruppen att komma igång och förbereda 
dem på skrivövningen. Ungdomarna fick se-
dan ordentligt med tid på sig att skriva ned ett 
minne på temat ”en gång jag var på väg hem”. 
Temat introducerades av forskaren som för-
tydligade att minnet skulle vara från när det 
var mörkt och kanske sent ute, och att det 
inte behövde ha hänt något spektakulärt utan 
vara något som hände ofta, eller något man 
kommit ihåg extra mycket. Vi bad dem också 
skriva ned minnet så detaljerat som möjligt. 
Sammanlagt skrev eleverna 36 minnen vilket 
innebar att de allra flesta deltog i skrivövnin-
gen. Vi poängterade dock att om man inte 
kom på något minne var det okej att inte 
skriva, man fick vara med i intervjun ändå.  

Minnena skrevs i första person (”jag”). Un-
gdomarna fick också veta att vi sedan skulle 
läsa upp deras erfarenhetsberättelser i grup-
pen men att vi då skulle byta ut ”jagen” till 
tredje person. De fick därför indikera vilket 
pronomen de ville använda, ”hon”, ”han”, eller 
”hen”. Att byta berättarperspektiv är viktigt 
för att skapa en distans mellan personen som 
skrivit ned minnet och själva minnet. Det 

Hon väntade vid en mörk busshåll-
splats, inte speciellt nära hus. Det kom 
två killar och hon kände lite obehag. 
Men ingenting hände. Men hon blev 
ändå lite orolig eftersom det var en bit 
ifrån människor. Hon ringde sin kom-
pis när hon såg dem komma. Bara för 
att ha någon att prata med och att de 
skulle se att hon hade det.

Minne, exempel 1
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gör det möjligt för gruppen att i den kollek-
tiva processen göra en ”allmängiltig” tolkning 
av minnet. När det inte är någon som ”äger” 
minnet är det enklare att tolka det gemens-
amt. Vi bad ungdomarna att inte berätta vem 
som skrivit vad, eller försöka lista ut det. Un-
gdomarna fick veta att om någon inte tolkade 
minnet på ett respektfullt sätt, eller gjorde en 
tolkning som personen som skrivit ned det 
inte höll med om, var det möjligt att stoppa 
tolkningen. Vidare hade gruppen gemensamt 
bestämt att det som framkom under interv-
juerna skulle stanna i gruppen. Det var vik-
tigt att alla skulle känna sig trygga att delta. 

Efter skrivövningen tog vi en paus, och i vis-
sa fall avslutade tillfället för att återupptas en 
annan gång. Ledaren skrev nu om minne-
na från första person (”jag”) till tredjeperson 
(han, hon eller hen). När gruppen återsam-
lades läste ledaren upp minnena. Nu började 
den kollektiva tolkningsprocessen. Efter varje 
minne diskuterade ungdomarna vad som hänt 
i minnet, hur de trodde att personen kände sig, 
vad de själva skulle ha gjort i samma situation 
med mera. När alla minnen tolkats öppnade 
vi upp för en allmän diskussion om otrygghet 
och om att vara ute sent på kvällen. Utifrån att 
deltagarna nu fått konkreta situationer att tala 
om och tolka, som baserades på deras egna er-
farenheter, var de oftast lätt att fortsätta prata 
om temat. Ledarna ställde frågor som ”finns 
det några gemensamma drag i minnena” eller 
”finns det några teman som ni sakar” när det 
behövdes men försökte få ungdomarna prata 
med varandra. Intervjuerna avslutades med en 

runda där varje deltagare fick säga något om 
passet, om de tyckte att något varit bra eller 
mindre bra. I de flesta intervjuerna var di-
skussionerna livliga och eleverna hade mycket 
att säga. I några grupper var det svårare att få 
igång eleverna och ledarna fick ställa mån-
ga frågor och följdfrågor. Trots det tyckte de 
flesta deltagare att det var värdefullt att delta 
i intervjuerna.

Etiska överväganden

De intervjuade ungdomarna var mellan 13 
och 20 år. Att intervjua så unga personer 
kräver noggranna metodologiska övervägan-
den. Vi arbetade utifrån de forskningsetiska 
principerna12. De principer som vi såg som 
extra viktiga att säkerställa var krav på in-
formerat samtycke samt anonymitet. Eftersom 
majoriteten av ungdomarna var minderåriga 
informerades föräldrar om studien. Genom 
lärare (högstadiet) fick vårdnadshavare skrift-
lig information om projektet. De fick också 
skriva under en samtyckesblankett. I kontak-
ten med gymnasieleverna var flera myndiga. 
De minderåriga eleverna tog här själva ansvar 
för att delge vårdnadshavare. Med intervjuer-
na som genomfördes på ungdomsgården var 
kontakten med vårdnadshavare mer komplic-
erad. 

12 Codex, regler och riktlinjer för forskning, hemsida: 
http://codex.vr.se/forskningsetik.shtml (senast hämtat
2016-10-27)

Han och hans kompis och kompisens tjej 
går ned mot stan när de plötsligt passerar 
en gränd. De ser en folksamling på cirka 
15 personer, både killar och tjejer, som 
står i en halvmåne och tittar på ett slag-
smål. Den ena killen sparkar på en kille 
som redan fallit till marken. Han går förbi 
på ca 10 meters avstånd med sina vänner. 
Han lyfter luren och knappar in 112 och 
vänder sig om för att läsa gatumanamnet. 
I ögonvrån ser han sex killar komma upp 
50 meter bakom dem, varav ena var killen 
som sparkade den ena killen till marken. 
Han fryser till och känner hur han fort 
stoppar ned mobilen i fickan igen. Han 
skämdes så oerthört i efterhand men han 
var ju ca 16 år och dessa killar var ca 22. 
han var livrädd för att han skulle ha för-
satt sig och sina vänner i fara.

Minne, exempel 2
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Ungdomsgården riktade sig till ungdomar 
som på olika sätt identifierade sig som trans 
eller icke-binära, identiteter som det idag 
finns ett visst stigma kring. 

Många av vårdnadshavarna visste därför inte 
om att deras barn deltog i verksamheten. 
I samråd med ledarna för verksamheten kom 
vi fram till att därför inte informera föräldrar-
na. Att ansvarig ledare, i och med utbildning 
inom området, hade kompetens att fånga upp 
deltagare som fick eventuella negativa reak-
tioner, exempelvis i form av traumatiska min-
nen eller erfarenheter, bidrog till att vi fattade 
beslutet. På grund av detta var information 
om studien, vad deras deltagande innebar, att 
anonymitet garanterades samt att deltagande 
alltid kunde avbrytas extra viktig. 

Samtliga deltagande ungdomar informerades 
både muntligt och skriftligt om projektet 
och vad medverkan innebar. De fick också 
ta ställning till om intervjuerna skulle spelas 
in. Vi poängterade att medverkan var frivil-
lig, att den inte ingick i undervisningen (och 
därför inte skulle bedömas) samt att den 
kunde avbrytas när som helst i processen om 
de så önskade. Slutligen garanterades samtli-
ga medverkande anonymitet. Det innebär att 
deras erfarenheter och funderingar inte knyts 
till dem personligen. Att de minnen som ung-
domarna skrev ned och som vi tolkade tillsam-
mans inte finns med i utställningen, liksom 
att vi inte använt direkta citat i den samma, 
är också ett sätt att garantera ungdomarnas 
anonymitet. 

En kollektiv tolkningsprocess

Genom intervjuerna kartlade vi ungdomars er-
farenhet av otrygghet i utemiljöer. I utställnin-
gen gestaltade vi sedan dessa erfarenheter. För 
oss var det viktigt att hela projektgruppen var 
delaktig i gestaltningsprocessen. Genom att i 
så stor utsträckning som möjligt arbeta till-
sammans kunde våra olika kompetenser kom-
ma till uttryck i den färdiga produkten. Vi tog 
därför fasta på den kollaborativa metodik som 
inledningsvis beskrivits som kännetecknande 
för transdisciplinär forskning.  

Analysarbetet inleddes med att fastställa inne-
håll och form för gestaltningen. För att få in-
spiration till det stundande arbetet valde vi att 
åka till Amsterdam, en stad känd för många 
museer av hög kvalitet. Vi hade i förväg valt ut 
ett antal utställningar som berörde teman vi 
var intresserade av. Att under ett par dagar få 
göra gemensamma intryck var otroligt värde-
fullt för hela arbetsprocessen. 

Genom att besöka utställningen tillsammans 
fick vi möjlighet att diskutera olika sätt att 
presentera fotografiskt material, vilket skulle 
bli utställningens estetiska uttryckssätt. Vi fick 
en rad uppslag som visade sig bli avgörande 
för hur vi slutligen utformade utställningen. 

Parallellt med museibesöken genomförde vi 
två workshoppar som fokuserade på vad vi in-
nehållsmässigt ville gestalta. Inför resan sam-
manfattades intervjuerna av forskaren för att 
gruppen skulle ha ett material att arbeta med.

Sammanfattningarna var övergripande tem-
atiseringar av var och en av intervjuerna där 
temana speglade informanternas diskussioner. 
Med sammanfattningarna som utgångspunkt 
arbetade vi sedan med metoder som i olika 
sammanhang utvecklats för att generera idéer 
och lösa problem i grupp.  Ett samlingsbe-
grepp för metoderna är “gamestormning” och 
har sin grund i affärsvärlden och förknippas 
med kreativa miljöer med fokus på innovation, 
som Silicon Valley-företagverksamheten13.

Workshopparna skedde i två steg. Med hjälp 
av Post-Its kunde vi först få ned alla teman 
och idéer som vi tyckte var intressanta. Ge-
nom att klustra idéerna synliggjordes vilka 
övergripande teman som den inledande brain-
stormingen givit upphov till. Till slut kunde 
vi med hjälp av ”dot voting” få en bild av hur 
den samlade gruppen prioriterade teman att 
arbeta vidare med. 

Genom studieresan, tack vare såväl de ut-
ställningar vi tog del av och de genomförda 
workshopparna, skapade vi oss en gemensam 
bild av hur utställningen skulle se ut och vad 
vi ville berätta.

13 Dessa metoder beskrivs exempelvis i Gamestorming. 
A playbook for Innovators, rulebreakers and Changemak-
ers (Gray, D; Brown, S & Macanufo, J, 2010, O’Reilly 
Media, Sebastopol, California). Se också hemsidan 
http://gamestorming.com/ (senast hämtad 2016-10-25).

Idégenerering, klustring och prioritering av teman med hjälp av Post-Its. 
Amsterdam april 2016.  Foto: Malin Henriksson.



22 23

Av intervjumaterialet tog vi fram fyra fikti-
va personer vars hemväg man i utställningen 
får följa. Vår utgångspunkt var att skildra 
ungdomarnas berättelser så rättvisande som 
möjligt. Vi ville vidare belysa så många olika 
aspekter av temat som möjligt. Det bottnade 
sig i vår övertygelse, som baseras bland annat 
på forskningsresultat, att otrygghet uppfattas 
olika av olika individer beroende på en rad om-
ständigheter där bland annat kön, ålder, bost-
adsort, könsidentitet och socio-ekonomisk 
och/eller socio-kulturell bakgrund spelar roll.  

Genom att i utställningen skildra fyra olika per-
spektiv kunde vi spegla en bredd av upplevelser 
och dessutom koppla dem till yngre och äldre 
ungdomar samt till olika könsidentiteter samt 
etnicitet. I utställningen får besökaren följa 
ungdomarnas väg hem, och får på så sätt ta del 
av både de fysiska miljöerna som ungdomarna 
möter, och de tankar och känslor som upptar 
dem. Det var viktigt för oss att allt som händer 
i berättelserna utgått från intervjumaterialet.   

Utställningen fick formen av en tun-
nel. Tunneln är ett exempel på en utemil-
jö som man mycket väl kan passera på vä-
gen hem. Eftersom utställningen skulle vara 
flyttbar (en så kallad vandringsutställning) 
var tunneln dessutom ett praktiskt format.  

De miljöer som fotografiskt gestaltades ut-
gick från miljöer som förekom i intervjuma-
terialet. Att välja miljöer, skriva fram berät-
telserna och fotografera miljöerna var en 
parallell och tidskrävande process. Utöver 

miljöbilderna fotograferades också fyra ung-
domar som skulle representera de olika berät-
telserna. Ungdomarna fick fingerade namn.   

Att arbeta pedagogiskt med  
utställningen

Eftersom utställningen riktar sig framförallt 
till skolor tog vi inom projektet fram en ped-
agogisk handledning. Handledningen in-
nehåller metoder och övningar som gör det 
möjligt för skolorna att arbeta pedagogiskt 
med utställningen, antingen själva eller med 
stöd av en museipedagog. Arbetet med att ta 
fram handledningen utgick från tre principer.  

Projektgruppen bestämde gemensamt vilka 
teman och frågeställningar som ungdomarna 
skulle få arbeta pedagogiskt med. Parallellt 
med att vi arbetade med innehållet till den fy-
siska utställningen identifierade vi teman som 
var intressanta från ett pedagogiskt perspektiv. 
Framförallt ville vi att temat otrygghet skulle 
kopplas samman med frågor om makt, jäm-
likhet och jämställdhet samt frågor om iden-
titet och normer.  Vi ville vidare väcka frågor 
om förändring och möjligheter till att påver-
ka den fysiska miljön men också de normer, 
beteenden och värderingar som leder till att 
ungdomar känner sig otrygga idag. Ett ex-
empel på en sådan fråga var om diskussioner 
om otrygghet stärker ungdomar och gör dem 
mindre otrygga, eller om man tvärt om risk-
erar befästa rädslan som normal och nödvän-
dig. Ett annat exempel var hur vi i intervjuer-

na noterade att ungdomarnas upplevelse av 
otrygghet i utemiljöer ofta hängde ihop med 
deras övriga handlingsutrymme. Flera tjejer 
berättade om hur kränkande språkbruk, blick-
ar och tafsningar i skolan eller i andra offent-
liga utrymmen påverkade deras upplevelser av 
samhället i stort.  Dessa frågor var svåra att fån-
ga i den fysiska utställningen som utformades 
för att skildra erfarenheter av otrygghet. Uti-
från våra diskussioner tog museipedagoger-
na fram övningar samt upplägg som passade 
kortare eller längre arbetspass i skolmiljöer.  

Av erfarenhet visste vi att skolor generellt sett 
har svårt att få in externa projekt i sitt ordi-
narie arbete. Eftersom skolornas arbete styrs 
av läroplanen var det därför viktigt att den 
pedagogiska handledningen var utformad för 
att korrespondera med mål i den samma. Ge-
nom att explicit koppla ihop utställningens 
teman med områden som den demokratiska 
processen, aktuella samhällsfrågor, en jämlik 
och jämställd samhällsutveckling samt olika 
typ av individuella eller samhälleliga resurser 
hoppades vi kunna synliggöra vilka mervärden 
skolorna kunde få genom att arbeta med ut-
ställningen. Samtidigt var det viktigt för oss 
att handledningen inte enbart skulle bli ett 
sätt att arbeta med måluppfyllelser, vilket ris-
kerar att bli odynamiskt. Vi ville att eleverna 
genom att ta del av utställningen och arbeta 
pedagogiskt med den skulle få möjlighet att 
djupgående reflektera över sina egna erfar-
enheter, rädslor och strategier men också 
hur de själva på olika sätt kan bidra till att 
utemiljöerna blir mer eller mindre otrygga. 

Handledningen är därför processinriktad.  

Utöver brist på tid för externa projekt finns 
det sällan ekonomiskt utrymme att hyra ut-
ställningar som vår. Eftersom det finns olika 
typer av bidrag att söka för skolor som vill 
arbeta med exempelvis kultur utformades 
handledningen för att uppfylla kraven för 
Skapande skola, ett medel som skolor årli-
gen kan söka från Kulturrådet. Bidraget sy-
ftar till att stötta de skolor som vill arbeta 
med konst och kultur. Ett krav för att kunna 
erhålla medel är att projekten ska innehålla 
någon form av skapande. Vi utformade därför 
övningar med tanke på det, exempelvis ge-
mensamt skrivande, rita kartor och forumspel.  

Under skolturnén testades de flesta övningar-
na i handledningen i olika elevgrupper samt 
i en HBTQ-grupp och en tjejgrupp på ung-
domsgården. Överlag var erfarenheterna från 
testperioden positiva. Ett övergripande intry-
ck var att eleverna tyckte att frågorna som ut-
ställningen väcker var intressanta och viktiga 
att diskutera. Flera elever menade att det var 
skönt att höra hur andra tänker, tycker och 
känner kring otrygghet och rädslor, ”nu vet 
jag att jag inte är ensam” var en vanlig kom-
mentar. Det var dock tydligt att övningarna 
fungerade olika bra beroende på elevernas 
ålder och klassernas storlek. Ju yngre elever 
desto mer lekfulla övningar krävdes, medan 
de äldre eleverna på ett annat sätt kunde dis-
kutera och reflektera. En annan lärdom var att 
lärarnärvaro var viktig. Särskilt lyckade blev 
lektionspassen när det var en och samma lära-
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re under hela passet, samt när denna själv del-
tog i övningarna. Lärarna hade generellt sällan 
läst handledningen och arbetat förberedande 
med temat innan lektionspassen. I de fall elev-
erna hade fått jobba med frågorna innan, ex-
empelvis tittat på brottsstatistik, märktes det 
tydligt och övningarna fungerade väldigt bra. 
Ytterligare en framgångsfaktor var när elev-
erna hade sett utställningen före passen. Ut-
ställningen är utformad för att max 2-3 per-
soner kan gå igenom den samtidigt, och det 
tar dessutom lite tid om man vill tillgodogöra 
sig hela utställningen. Det sparar därför värde-
full lektionstid att se utställningen i förväg.  

Efter skolturnén fick lärare/ledare och un-
gdomar utvärdera upplevelsen (se del 3).  

Kvalitetssäkring

Under hela projekttiden arbetade vi kon-
tinuerligt med kvalitetssäkring.  Eftersom 
Östergötlands museum arbetar bland annat 
med att intressera tonårstjejer för teknik finns 
det en befintlig grupp bestående av unga tje-
jer.  Eftersom det är en viktig målgrupp för 
utställningen utsågs de till referensgrupp för 
projektet. Syftet med referensgruppen var att 
pröva olika moment i arbetsprocessen på en 
grupp unga. De fick pröva metoden som vi 
använde i intervjuerna. De fick också ta del av 
och tycka till om de berättelser vi skrev som 
underlag till utställningen. Slutligen fick de 
också prova de olika pedagogiska övningarna 
som ingick i den pedagogiska handledningen. 

Referensgruppens input var mycket värdefull 
och ledde till omformuleringar, redigering och 
nytt tänkande. 

Att projektet avslutades med en utställn-
ingsturné var också ett sätt att säkerstäl-
la kvalitet. Genom turnén kunde vi prö-
va den pedagogiska handledningen i 
praktiken. Efter turnén reviderades den 
samma.  Lärare och elever utvärderade 
sin upplevelse av utställningen (se del 3).  

Speglar vi ungdomars erfarenheter?

Eftersom målet med utställningen var att 
spegla ungdomars erfarenhet av otrygghet är 
det relevant att slutligen fråga sig hur väl ut-
ställningen faktiskt gör det. Ger utställningen 
en rättvisande bild av temat? Finns det andra 
erfarenheter av otrygghet än de som vi har 
valt att skildra?  Då utställningen baseras på 
ett gediget kvalitativt intervjumaterial har den 
utan tvekan ett ungdomsperspektiv och utgår 
också från ungdomars faktiska erfarenheter. 
Samtidigt finns det skäl att kritiskt reflek-
tera kring två aspekter av materialinsamlin-
gen som påverkat våra möjligheter att ge en 
mångfacetterad bild av ungdomars upplevda 
otrygghet.

En konsekvens av att det var svårt att få kon-
takt med skolorna var att många av de elever 
som deltog i intervjuerna hade liknande bak-
grunder. Få hade exempelvis erfarenheten av 
att växa upp i socialt utsatta miljöer. Ung-

domarnas etniska bakgrund var också liknande 
(de flesta hade en etniskt svensk bakgrund), 
liksom könsuttryck (där de flesta uttryckte sig 
genom en traditionell tvåkönsmodell, det vill 
säga som kille/tjej). Att arbeta med en homo-
gen grupp riskerar leda till att de berättelser 
vi tagit del av beskriver en viss typ av erfaren-
heter, medan andra erfarenheter inte fått sam-
ma utrymme eller kanske inte ens speglats. 
Genom att samarbetet med ungdomsgården 
som särskilt riktade sig till unga HBTQ-per-
soner breddade vi erfarenhetsbasen något. 
Efter att vi genomfört intervjuerna upptäck-
te vi också att det saknades erfarenheter från 
ungdomar som var ute mycket på kvällar och 
helger och som deltog i nattlivet aktivt. Vi val-
de då att genomföra en till intervju med en 
grupp elever som gick sista året på gymnasiet.

Vidare fanns det i många av de intervjuade 
grupperna föreställningar om våld, våldsam-
ma platser och våldsamma personer som inte 
var baserade på erfarenheter utan snarare 
åsikter och bilder som hämtats från media och 
samhälleliga diskussioner i stort. Det handlar 
specifikt om den ”våldsamma förorten”14, en 
bild av hur det är att leva och röra sig i fler-
bostadsområden och miljonprogram som är 
tydligt förankrad bland de intervjuade. Några 
av ungdomarna hade erfarenheter av förorten, 
av att bo där eller besöka den, och vissa ung-
domar gjorde motstånd mot de bilder 

14 Läs mer om problematiken kring skildringar av 
förorten i exempelvis Våldets topografier. Betraktelser 
över makt och motstånd (Red. Listerbom, C;  Molina, I 
& Mulinari, D, 2011, Atlas, Stockholm) 

av förorten och personer med invandrarbak-
grund som ibland målades upp i intervjuerna. 
Men dessa ungdomar var i minoritet. Vi hade 
svårt att nå skolorna i dessa områden. Det ser 
vi som en brist. Eftersom intervjuerna inte gav 
ett underlag att diskutera ”förorten” på ett rät-
tvisande eller mångdimensionellt sätt valde vi 
att inte ge uppfattningar om förorten särskilt 
mycket rum varken i utställningen, i det peda-
gogiska programmet eller i denna rapport.
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3. RESULTAT

I den här delen återger vi de fyra fiktiva 
personernas hemväg så som de gestaltas i 
utställningen. Vi beskriver de miljöer ung-
domarna möter och varför vi valt att gestal-
ta just dessa. Vi tar vidare upp vad vi velat 
förmedla med de olika berättelserna liksom 
vilka idéer som styrt utställningens fotograf-
iska innehåll. Samtliga bilder i denna del är 
fotograferade av Emelie Otterbeck. 

Fotografiska gestaltningar

I intervjuerna var det tydligt att det inte är 
den fysiska miljön som ungdomarna är räd-
da för eller undviker. Det är fantasier, erfar-
enheter och föreställningar om vad människor 
gör och kan göra som skrämmer. Beroende på 
hur miljöerna är utformade kan trygghet dock 
stärkas eller rädslor förhöjas. Detta vägledde 
fotografen när hon gestaltade den fysiska mil-
jön.

I utställningen möts besökaren av ett kollage 
bestående av olika utemiljöer som monterats 
till en helhet. Miljöerna kan liknas vid kulisser 
som besökarna själva får tolka. Fotografen har 
strävat efter att miljöerna ska vara så neutra-
la så möjligt. Det finns därför ingen mänsklig 

närvaro i bilderna och heller ingen trafik. En 
viktig utgångspunkt för fotografen var att det 
som sades i text inte skulle sägas i bilderna 
också. Ju mer objekt som förekom i bilderna, 
desto mindre spelrum fick fantasin.

Det var vidare viktigt för fotografen att bilder-
na inte skulle förknippas med verkliga platser 
som förknippades med en viss gata eller specifik 
stad. Montaget (som kan ses i sin helhet på 
sida 12-13 samt 26-27) är en fiktiv värld, som 
det ska gå att känna igen sig i, med platser som 
finns i de flesta städer eller i utkanten av dem. 

Miljöerna fotograferades i maj, under den lju-
saste perioden på året. Eftersom utställningen 
ska utspela sig när det är mörkt ute och ung-
domarna är på väg hem, var det nödvändigt 
att fotografera på natten. Det gjorde att fo-
tografen själv bokstavligen fick kliva in i un-
gdomarnas berättelser. Hon upplevde många 
gånger samma typ av situationer som vi fått ta 
del av i intervjuerna: att höra fotsteg på tom 
gata, undra varför bilen som går på tomgång 
inte kör iväg, slås av att ingen skulle se henne 
om hon råkade ut för något etc. 

Gestaltning av otrygghet

Ingång till utställningen Utgång/Hemgång
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Berättelser om vägen hem

Milo, Jos, Semira och Davids berättelser var 
ett resultat av workshopparna där arbetsgrup-
pen gemensamt tolkade intervjuerna. De är 
skrivna i andra person presens med ”du” som 
tilltal. Vi ville att tilltalet skulle känns direkt 
och drabbande. Som att besökaren tillfälligt 
träder in i de olika karaktärernas jag.

Berättelserna är olika och fångar olika känslor, 
erfarenheter och händelser. Samtidigt finns 
det några drag som är återkommande i flera av 
berättelserna. Det beror på att vissa moment 
och företeelser förekom ofta i intervjuerna 
och därför var något som de allra flesta un-
gdomar kände igen sig. Att bära sina känslor 
inom sig och inte dela med sig av erfarenheter 
som påverkat ungdomarna mycket var ett 
sådant drag. Många ungdomar vittnade om 
att de inte förstod varför de var rädda, eller 
uttryckte att de inte borde vara rädda. Kan det 
innebära att känslan av otrygghet i själva ver-
ket normaliserats? Det handlar dels om situ-
ationer där det inte hänt något allvarligt, men 
känslan av det skulle kunna hänt något varit 
påtaglig. Att spänna alla muskler i kroppen, 
att skynda på stegen eller att känna pulsen 
öka blir så vanligt att de inte tolkas i termer av 
otrygghet. Det var sådana situationer vi ville 
skildra i utställningen. 

Ungdomarna vittnade nästan unisont om att 
mobiltelefonen var oerhört viktig för dem. Att 
alltid kunna ringa vänner eller föräldrar var 
en stor källa till trygghet. Att lyssna på musik 

eller att fippla med telefonen var också ett sätt 
att fördriva tid, exempelvis när man väntar på 
bussen, och var en bra distraktion när tankar 
och fantasier riskerade att ta överhanden. Att 
få slut på batterier var en rädsla som många 
delade och många efterfrågade fler offentliga 
laddställen. 

Vi har i viss mån vävt in berättelserna i varan-
dra. Syftet är att ge exempel på hur samma 
personer upplevs olika av olika människor. En 
person kan utstråla otrygghet eller trygghet, 
och vara någon man undviker eller håller sig 
nära. Vi ville också att ungdomarna skulle få 
möjlighet att reflektera över vilka känslor de 
själva utstrålade och kunde ge upphov till. 
Hur bidrog de själva till stämningen i den ak-
tuella miljön? 

De fyra personerna gestaltas i utställningen 
med hjälp av bilder på deras ögon. I ”ögon-bil-
derna” är den mänskliga närvaron mer påta-
glig, jämfört med hur de fysiska miljöerna ge-
staltats.  I ögonparen finns en visuell reflektion 
av ungdomarnas respektive rädslor. 

Staden

Vilken vana ungdomarna hade av att vistas i 
stadsmiljö ute på kvällarna varierade. Mån-
ga ungdomar, särskilt yngre, uttryckte att de 
aldrig hade varit ute själva, eller att det hänt 
någon enstaka gång. Hos dessa ungdomar 
framställdes ofta stadsmiljön som obehaglig, 
och särskilt stora torg eller gator med nat-

tklubbar var miljöer man till varje pris ville un-
dvika. Det fanns en föreställning om att våld 
är väldigt vanligt förekommande och att över-
fall och rån sker kontinuerligt. Även förorten 
beskrevs på detta sätt. I vissa fall gjorde ung-
domarna motstånd mot att beskriva förorten 
som våldsam och otrygg, i andra fall gjordes 
det oproblematiserat. Få ungdomar hade egna 
erfarenheter av förorten. 

De äldre ungdomarna hade en annan uppfat-
tning som baserades på egna erfarenheter. 
Även här förekom berättelser om våld. Flera 
killar talade om aggressiv stämning bland an-
dra män, både i äldre och yngre ålder. Tjejer 
berättade om att bli tafsade på när de var på 
uteställen. Även om tafsningar inte var lika 
vanliga i utemiljön påverkades ändå deras up-
plevelse av att ta sig hem negativt, av att ha 
varit med om oönskade blickar och beröringar. 
Närvaron av alkohol och berusade människor 
framstod ofta som obehaglig av de flesta un-
gdomarna. 

De ungdomar som går ut regelbundet och själ-
va dricker alkohol talar om vikten av att kom-
ma hem tryggt, att slippa vara ensamma på 
natten och om hur föräldrar tar ansvar för att 
de kommer hem ordentligt. Det var vanligare 
att tjejer upplevde att föräldrar tog ansvar för 
deras hemresor, medan killarna förväntades 
ta sig hem själva. En del ungdomar uttryckte 
frustration kring olika regler bland syskon där 
bröder har större frihet. Men många upplevde 
också en större oro för tjejer som rimlig. Flera 
ungdomar hade dåliga erfarenheter av vakter 

eller poliser som gav dem oönskad uppmärk-
samhet, ibland baserat på etnicitet, identitet 
eller klädstil. Andra ungdomar efterfrågade 
fler poliser och kopplade samman dem med 
trygghet. Särskilt ungdomar som själva inte 
vistas ute i större utsträckning gjorde denna 
koppling. 

Flera ungdomar efterfrågade framförallt kvin-
nliga poliser som inte ansågs vara lika aggres-
siva som manliga. Många ungdomar beskrev 
mobiltelefonen som viktig för att känna trygg-
het. Att gå ut utan att ha laddat telefonen or-
dentligt beskrevs av flera som otänkbart, och 
av andra som en rädsla. 

Stadsmiljöerna som var enklast att fotografera. 
Ett genomgående tema för fotograferingen 
var att hitta ljuskällor. Här fanns det gott om 
olika typer av ljuskällor, trots att det var mitt i 
natten. Det var lättare att hitta ljus som kunde 
förhöja bilderna än i de andra miljöerna. Det 
fanns också många olika miljöer att välja mel-
lan. Utmaningen var att hitta platser som inte 
kopplades ihop med staden som fotografen 
befann sig i. I staden var det flest människor 
i rörelse, och känslan av den egna utsattheten 
var mest påtaglig. Det gjorde fotograferingen 
stressande. 

Kollektivtrafiken

Många ungdomar har stor erfarenhet av att gå 
till busshållplatsen eller pendeltåget, att vänta 
vid hållplatser samt att åka kollektivtrafik. De 
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olika momenten innebar olika upplevelser av 
otrygghet eller trygghet. 

Miljön runt hållplatsen på kvällarna kan 
beskrivas som både ensliga och livliga. När-
varon av vuxna kan på samma sätt vara både 
problematiskt och betryggande. När fulla äldre 
personer vistas runt hållplatserna, eller över-
huvudtaget ute på kvällarna, utan tydligt syfte 
skapar det otrygghet bland flera ungdomar. 
Detsamma gäller grupper av ungdomar, och 
framförallt killgäng, där rädsla för bråk eller 
kommentarer om utseende har uppmärksam-
mats. När vuxna framstår som nyktra blir de 
för en del ungdomar en trygghet. Att ställa sig 
nära dem för att förknippas med deras sällskap 
kan vara en strategi för att känna sig trygg. 

Att vänta på bussen, spårvagnen eller tåget 
framstår ibland som tråkigt, och ibland som en 
jobbig situation. Många ungdomar beskriver 
därför telefonen som viktig även i dessa sam-
manhang. Att lyssna på musik eller prata med 
en vän är en källa till trygghet, eller ett sätt att 
få tiden att gå.

Att efter en lång väntan på bussen (eller li-
knande) äntligen vara på väg hemåt kunde 
upplevas som en lättnad. Samtidigt uttrycktes 
en osäkerhet kring busskort, en farhåga för att 
de inte ska fungera, samt negativa upplevelser 
av andra resenärer eller busschaufförer. Fram-
förallt rasifierade ungdomar hade upplevt 
rasistiska kommentarer från busschaufförer. 
Några ungdomar hade blivit trakasserade av 
medresenärer. Det fanns också erfarenhet av 

medresenärer som hade hjälpt dem i svåra sit-
uationer. Flera ungdomar efterfrågade därför 
mer civilkurage. 

Kollektivtrafiken gestaltades i formen av 
busshållplatser. Det var en konsekvens av det 
aktiva valet att bara ha med landskap, och in-
gen mänsklig närvaro. En busshållplats är en 
tydlig symbol för ett trafikrum där man ofta 
kan känna sig otrygg. Man väntar på att bus-
sen ska komma och man ska få träda ur den 
otrygga miljön. Att fota busshållplatserna 
gjorde det tydligt hur många olika typer av 
hållplatser det finns. Inne i städerna var håll-
platserna nyare, de var ofta upplysta och det 
fanns både skydd för vinden och plats att sitta. 
Längre ut på landet fanns en stolpe eller i bäs-
ta fall vindskydd. Att stå i skjul ute i mörkret, 
jämfört med en upplyst och väl synlig miljö 
gör att den väntande troligtvis upplever mil-
jön olika. Landsortstrafiken kan upplevas som 
nedprioriterad
 

På landet

Flera av ungdomarna bodde på landet eller 
i stadsnära landsort. De hade varit med om 
obehagliga händelser kopplade till trafik och 
mörker, framförallt bilar som kör för snabbt. 
Avsaknaden av trottoarer och ordentliga 
vägrenar gjorde att många ungdomar kände 
sig osäkra när de var ute, och undvek i vissa 
fall mörkret. Några ungdomar beskrev i det-
ta sammanhang cykeln eller mopeden som 
ett sätt att skapa trygghet. Att cykla beskrivs 

Inne i utställningen Hemgång / Utgång
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som tryggare än att gå, trots att flera hade 
obehagliga erfarenheter av att cykla bland 
biltrafiken. Mopeden kunde vara ett sätt att 
skapa en självständig mobilitet, exempelvis 
att kunna åka moped till stallet istället för att 
cykla på en väg där bilar kör i hög hastighet.

Naturen var närvarande i flera berättelser 
bland de ungdomar som bodde utanför stan. 
Att ha skogen som en undanflykt om något 
obehagligt skulle hända beskrev flera. Det 
förekom också berättelser om djur, så som 
vildsvin och rådjur och att upplevelsen av att 
vara ute påverkades både positivt och negativt 
av dem.  

Att fotografera i landsbygdsmiljöer var ut-
manande. Det var svårt att hitta variationer 
i miljöerna: det fanns i princip väg, skog och 
enstaka hus att välja på. Det saknades ofta be-
lysning längst vägarna. Det gjorde det svårt 
att fotografera. Fotografen tog många bilder 
och byggde ihop bilderna för att få dem att 
fungera. Att vistas i dessa oupplysta miljöer 
gjorde det enkelt att sätta sig in i den utsatthet 
ungdomarna som är ute sent känner. När in-
gen belysning finns är man osynlig för trafik-
en. 
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David

1.
Du tar dig genom grupperna av människor 
som står ute och röker. Någon knuffar till dig 
med axeln när du går förbi. Du vänder dig inte 
om. Orkar inte med något bråk ikväll.
Musklerna i axlar och armar är hårt spända.
Du tittar rakt fram Går med snabba steg mot 
resecentrum.

2.
 Du drar upp huvan och sätter i lurarna.
Stänger ute omvärlden. Det är många ute 
ikväll efter matchen. Folk är arga, besvikna.
Det är bråk i luften. Du vänder dig om ibland 
för säkerhets skull.

3.
Någon går framför dig. En mörk tjej med 
kort kjol.  Du går snabbare än hon. Snart 
kommer du vara ifatt. Någon ropar. På dig? 
Du vänder dig om och ser några från laget.  
Ni hälsar, skakar hand, skrattar. De ska på ef-
terfest. Du orkar inte följa med. De går åt ett 
annat håll. 

4. 
Du närmar dig parken framför resecentrum.
Där står några människor. De rör sig under-
ligt. Du saktar omedvetet på stegen för att se.
Ligger det någon på marken? Sparkar de på 
honom? En av dem vänder sig om. Han ser 
rakt på dig.

5. 
Du går så fort du kan utan att springa. Mo-
bilen ligger i fickan. Tror de att du vill rin-
ga polisen? Kommer de se till att du inte kan 
ringa polisen? Du tänker absolut inte ringa 
polisen. Resecentrum är nära nu. Det står 
människor utanför. Om du bara når dit kom-
mer de inte våga göra något.

6. 
Du sätter dig på bussen. Andas ut. Kroppen 
värker av att vara så hårt spänd. Du tar upp 
telefonen. Trycker 112. Hur väl såg de dig?
Du trycker bort siffrorna igen. Berättar aldrig 
om vad du sett.

David, som är i 18-årsåldern, är på väg hem 
från krogen. Han går således mitt i stan, på väg 
till resecentret där han ska ta bussen. David 
skulle inte beskriva sig som rädd. Men sättet 
han rör sig på, det kroppsspråk han anammar 
och hur han ser sig om över axeln tyder på att 
han heller inte känner sig trygg.

I intervjuerna var det flera killar, särskilt de 
som var lite äldre, som gick på gymnasiet eller 
i högstadiets senare år, som tyckte att otrygg-
het var ett svårt tema att prata om. De hade 
svårt att relatera till begrepp som rädsla och 
ville inte beskriva sig själva i sådana termer. 
Rädsla förknippades istället med tjejer eller 
med barn. De kunde beskriva att de var rädda 
när de vara barn, men inte längre. Tjejer up-
pfattades vidare som att ha legitima skäl till 
att vara rädda. Även om det inte alltid explicit 
uttalades var det tydligt att sexuellt våld eller 
ofredande betraktades som reella hot att ta på 
stort allvar. Detta uttrycktes både av tjejer och 
av killar. I Davids berättelse ville vi fånga hur 
killar ändå förhåller sig till otrygghet. 

Ett exempel på en viss sorts av otrygghet 
som killar kunde uppleva var känslan av våld 
eller hot i luften. I några av intervjuerna kop-
plades en aggressiv stämning ihop med större 
sportarrangemang. När hemmalaget förlorat 
kunde det märkas att vissa personer var ute 
efter bråk. Det fanns också erfarenheter av 
att ha varit på match och en egen känsla av 
eufori som gjorde att man kände sig lycklig 
och oövervinnerlig på vägen hem. Några äldre 
killar berättade också om att det kunde finnas 

förväntningar på att de skulle ställa till bråk, 
eller att de gjort det i olika sammanhang. För 
att undvika våldsamma situationer var det vik-
tigt att visa det med kroppsspråket, och det 
fanns flera exempel på hur man gjorde sig 
större än man var, eller mindre, eller försökte 
göra sig osynlig. Att inte möta blickar var ett 
genomgående tema, både hos tjejer och hos 
killar. 

Flera killar berättade i intervjuerna om hur de 
bevittnat våldsamma situationer. Det kunde 
vara någon som låg på marken medan andra 
sparkade på denna. Gemensamt för personer-
na som bevittnat någon form av misshandel 
var att de inte ingripit, eller ringt polisen. De 
var rädda för att det skulle få negativa påföl-
jder, särskilt om någon av gärningsmännen 
hade sett dem. Det var vidare påtagligt att 
killarna som bevittnat liknade situationer inte 
ofta pratat om detta. Med hjälp av Davids 
berättelse ville vi lyfta frågan om varför erfar-
enheter av våld upplevs vara svårt att tala om.

I Davids ögon ser betraktaren ett slagsmål.
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milo

1. 
Du har gått hem från Linus massor av gånger 
tidigare. Men aldrig såhär sent. Vägen känns 
annorlunda i mörkret. En bil kommer körande 
i hög fart. Du har ingen reflex. Orkade inte ta 
med reflexvästen. Men kanske syns du inte i 
mörkret? Du går långt in på vägrenen, nästan 
nere i diket.  För säkerhets skull.
Du undrar när bussen går.

2. 
Busskuren lyser upp mörkret, långt där 
framme. Det står några där och väntar redan.
Skönt, då har inte bussen gått ännu. Du hop-
pas att det är någon vuxen. Men det är fyra 
stora killar. Lite längre bort står någon i up-
pdragen hoodie och kedjor på byxorna. Först 
tror du att det är en tjej, men sen blir du osäker.
Hen ser arg ut. Du ställer dig på andra sidan 
för att inte synas.

3. 
Killarna skojbråkar med varandra. De sparkas 
och skrattar med mörka röster. Du försöker 
göra dig osynlig. Inte titta, då kanske de ger 
sig på dig. De ser svenska ut. En polisbil kör 
förbi. Det känns tryggt. Om något skulle hän-
da.

4. 
Äntligen kommer bussen. När du ska betala 
visar det sig att busskortet slutat gälla.
”Tyvärr”, säger busschauffören. ”Det gäller 
bara till klockan sju”. Du blir het i ansiktet.
Det är första gången du åker buss så sent. 
Du visste inte att det fanns en tidsgräns. 
Busschauffören säger att du får skaffa en 
sms-biljett eller gå av. Men du vet inte hur 
man gör.

5.
Chauffören är sur. Han säger att du inte kan 
åka gratis utan måste gå av. Du får panik.
Tårarna stiger i ögonen. Inte gråta!

6. 
En tant reser sig från sin plats. Hon säger 
att hon kan betala. ”Du kan väl inte kasta av 
honom i mörkret heller” Tonfallen är arga. 
Chauffören säger något om att man inte kan 
komma till det här landet och tro att man kan 
få allt gratis. Du som är född i det här landet.
Men tanten betalar din biljett och du kan sätta 
dig ner. Du sätter dig så långt från alla andra 
du kan. Skammen bränner. 

Milo, som är 13 eller 14 år, brukar inte vara ute 
själv. Nu ska han ta bussen för första gången, 
och är osäker på hur man gör. Vi ville skildra 
hur en bussresa kan vara, med alla dess mo-
ment. Att först ta sig till bussen, för att sedan 
få vänta en stund i den särskilda miljö som 
busshållplatsen kan vara på kvällen, för att till 
slut sätta sig ned och låta färden börja. Med 
Milos berättelse är det tydligt att en bussresa 
är mer än själva färden, utan att den påbörjas 
redan när man går till bussen och heller inte 
är avslutad förrän man nått sitt mål. Detta 
kallas inom transportforskning för ett ”hela 
resan”-perspektiv och får sällan uppmärksam-
het när kollektivtrafiken ska beskrivas.

Med Milos berättelse ville vi fånga hur många 
av de yngre eleverna, de som gick på högstadi-
et, upplevde det att vara ute. Kännetecknande 
för dem var att de inte hade varit ute sent så 
mycket själva. Många upplevde att de inte 
hade något att göra ute på kvällarna. Att vara 
på väg till eller från träningen eller stallet, eller 
att gå eller cykla från en kompis fanns det dock 
erfarenheter av. Flera av dessa yngre personer 
blev dessutom ofta skjutsade om de hade varit 
ute sent, eller fick gå hem tillsammans med 
sin egen eller någon väns förälder. Många av 
ungdomarna bodde utanför staden, på landet, 
vilket medförde en viss typ av berättelser. En 
aktsamhet för trafiken var påtaglig. Flera hade 
varit med om att bli omkörda av en bil i för 
hög hastighet, eller att vara tvungen att gå i 
diken eller i andra dåligt upplysta miljöer just 
för att minimera risken för att bli påkörd. 

Milo är vidare orolig för vilka personer som 
han kan stöta på vid busshållplatsen. När un-
gdomarna i intervjuerna pratade om att möta 

andra människor var det ofta män, ensamma 
eller i grupp, som de upplevde som orosmom-
ent. De diskuterade hur obehagligt det var när 
vuxna var ute utan tydligt syfte, eller om de var 
alkoholpåverkade. Just att de var oberäkneli-
ga framstod som otäckt. Men vuxnas närvaro 
kunde också vara en trygghet, ett förvissande 
om att någon skulle se dem och komma till 
undsättning vid behov. 

Flera ungdomar vittnade i intervjuerna om att 
de tänkte mycket på var busshållplatsen låg, 
om de skulle hitta dit. Annan källa till oro 
var om bussen skulle gå i tid, om de riskerade 
att missa den eller få stå och vänta länge. Om 
busskortet skulle fungera kunde också vara 
ångestframkallande, liksom hur det skulle 
gå att köpa bussbiljetten. Hur andra männi-
skor agerar i dessa situationer är naturligtvis 
avgörande för hur ungdomarna upplever sit-
uationen. 

I intervjuerna porträtterades ofta 
busschaufförer som otrevliga och ohjälpsam-
ma, och i vissa fall hade ungdomarna erfar-
enheter av kränkningar från förarna. De hade 
blivit utsatta för rasistiska kommentarer, eller 
hört när andra personer med utländskt ut-
seende fått kommentarer om detta. Det fanns 
också berättelser om hur tåg- och bussper-
sonal var hjälpsamma och bidrog till att re-
sorna blev mer positiva. Att medpassagerare 
varit vänliga, stått upp för dem eller hjälpt till 
uppskattades. Många ungdomar efterfrågade 
mer ingripande från andra, särskilt andra vux-
na, och tyckte att civilkurage var viktigt.

I Milos ögon reflekteras bilden av en bil.
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JO

1. 
Du vinkar hejdå till de andra och går mot 
busshållplatsen. Dina kedjor skramlar i tyst-
naden. Vägen framför dig ligger i mörker.
Du tar upp telefonen och ringer till Simon 
som alltid svarar. När du pratar med honom 
glömmer du att vara rädd. Han färgar sitt hår 
och säger att händerna blir lila. Efter ett tag 
måste han lägga på. Du är ensam igen.

2. 
Mamma tror att du varit hos Simon ikväll. 
Hon gillar inte dina andra vänner. Hon ty-
cker att de har dåligt inflytande på dig. Hon 
skulle bara veta vem som har dåligt inflytande 
på vem. Du tuggar tuggummi. Om hon skulle 
vara vaken när du kommer hem.

3. 
De har kastat din cykel i sjön. De vet precis 
vems cykel det var. Nu måste du ta bussen 
överallt. Du skulle kunna ringa mamma och 
be om skjuts. Men det är bäst att hon inte vet 
var du är. Vid busshållplatsen står fyra killar 
med välklippta frisyrer. Du stannar en bit if-
rån. Stirrar förbi dem. De ska inte tro att du 
är rädd.

4. 
I väskan ligger en gaffel. Du fingrar lite på 
den. En gaffel kan vara bra att ha. Om det 
blir tjafs. Om de skulle gå på dig, alla fyra. Du 
skulle kunna köra in gaffeln i ögat på den ena.
Sparka den andra på smalbenet. Men de andra 
två? Du försöker se farlig och hård ut. Önskar 
du vore lite större. Du ser en yngre kille kom-
ma och ställa sig på andra sidan busskuren.
Det känns skönt att det är någon mer där.

5. 
Lysen närmar sig, men det är inte bussen.En 
polisbil glider fram ur mörkret. Poliserna tittar 
på dig. Inte på killarna. Fast det antagligen är 
de som gjort något skit ikväll. Du tittar ner i 
marken. Hoppas att polisbilen kör vidare.

6. 
När du kliver på bussen ser du till att gå på 
sist. Du smiter förbi lillkillen som blivit stop-
pad av chauffören. Undrar om du borde hjäl-
pa honom men vill inte få allas ögon på dig.  
Han får klara sig själv. Killgänget sätter sig 
långt fram och du måste gå förbi dem. De 
glor på din kropp. Försöker de avgöra om det 
är bröst under tröjan eller ett adamsäpple på 
halsen? Du går långt bak i bussen. Sätter i 
hörlurarna.

Jo är runt 16 år gammal och icke-binär. Hen 
tänker mycket på hur andra upplever hens 
könsuttryck vilket skapar en osäkerhet hos 
Jo, men också ilska. I Jos berättelse ska hen 
precis som Milo ta bussen hem. Jo är dock 
inte lika ovan vid att vara ute sent. Här ville 
vi istället lyfta fram en relation till föräldrar 
som några av ungdomarna uttryckte. Med-
an många berättade om föräldrar som gärna 
skjutsade eller kom och mötte upp fanns det 
andra ungdomar som inte ville tala om för 
föräldrarna var de var eller vad de gjorde. Det 
kunde handla om att de gjorde något som de 
inte fick, eller var på platser eller med män-
niskor som föräldrarna tyckte var olämpliga. 
En konsekvens av detta kunde vara att de tog 
sig hem på sätt som de själva upplevde som 
otrygga. Exempel kan vara att åka buss på en 
plats de aldrig varit, eller gå i miljöer som de 
hellre velat undvika. En rädsla för att svika 
föräldrarnas förtroende eller att få utegångs-
förbud kunde ligga bakom detta.
 
Jo har en gaffel i väskan, och funderar på hur 
hen kan använda den om det skulle behövas. 
Flera av ungdomarna som vi intervjuade hade 
olika typer av verktyg som skulle kunna använ-
das som vapen med sig. De berättade vidare 
om hur de gjorde upp strategier för att kunna 
ta sig ur obehagliga situationer, vilken flyktväg 
de skulle ta eller hur de skulle slå till någon. 
Det var inte alltid ungdomarna kopplade ihop 
dessa strategier med upplevelsen av otrygghet 
eller rädsla, även om detta också förekom.   

I intervjuerna träffade vi några ungdomar som 
berättade om hur det är att vara annorlun-
da, de kunde ha en udda klädstil eller ha ett 
könsuttryck som var otydligt eller inte stäm-
de överens med det förväntade könet. Att se 
utländsk ut kunde också vara en orsak till att 
uppfattas som annorlunda. Några ungdomar 
benämnde sig som ”emo”, eller pratade om hur 
andra uppfattade personer som beskrevs som 
”emo”. Även om dessa personer var i minoritet 
i det samlade materialet var det uppenbart att 
de erfarenheter som kopplades till ”annor-
lundaskap” var påtagligt sammanlänkat med 
otrygghet. 

Att se annorlunda ut är en styrka i vissa sam-
manhang, men i intervjuerna framstod kvälls-
miljöer som särskilt otrygga för dessa person-
er. Ett exempel på hur detta kunde ta sig till 
uttryck, var hur de talade om poliser, väktare 
och andra auktoriteter som de mötte utom-
hus, och som de i många fall hade negativa 
erfarenheter av. Medan polisen för många av 
de intervjuade ungdomarna representerade 
trygghet, kan polisen i sig ge upphov till situa-
tioner och känslor som är obehagliga.

I Jos ögon syns en polisbil.
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SEMIRA

1. 
Du går ensam hem från klubben. Det var 
många som var på ikväll. Många händer på 
din kropp. Obehaget sitter kvar. Sara försvann 
med nån kille.  Ni hade lovat att gå hem till-
sammans. Ingen vet att du går ensam. Du 
håller telefonen hårt i handen. 11% batteri 
kvar. Du har inte råd att lyssna på musik. Om 
du skulle behöva ringa någon. Du hör steg ba-
kom dig.

2.  
Du drar i kjolen som åkt upp över låren. Kor-
sar armarna över brösten. Nyckeln i ena han-
den, mobilen i den andra. Någon går nära dig. 
Bakom dig. Plötsligt hörs fler röster. De är 
flera, ett killgäng. Du hör att de pratar med 
varandra. De skrattar. Hjärtat bankar hårt. 
Bara de inte ropar något. Du håller tummen 
beredd mot mobilens skärm. Varför tog du så 
höga klackar?

3. 
Två tjejer går framför dig. Genast känns 
det lugnare. De är glada, fulla? Killar-
na ropar något och tjejerna svarar,  
skrattar. De viker av åt samma håll. Du är ens-
am igen. Framför dig är en park. Ska du gå 
rakt igenom den eller runt? Det tar minst tio 
minuter extra om du går runt. Du fryser. Det 
är väl bättre att komma hem fort?

4.  
Du går genom parken. Det finns några lysen 
här och där. Det är oftast ingen här på kvällen.
Där står någon! En man. Har han en hund?
Ler han? Hjärtat rusar. Varför gick du här?
Varför var du så dum? Du vågar inte sprin-
ga. Tänk om han springer efter. Du vågar inte 
titta.

5.  
Titta ner. Gör dig osynlig. Varför är han här? 
Du tänker på hon som blev våldtagen. Du vill 
ta upp telefonen. Du vill ringa någon. Hanna. 
Paulina. Mamma. Men du vågar inte ge något 
ljud ifrån dig. Går han bakom dig? Du vågar 
inte vända dig om. Kanske han skulle ta det 
som en inbjudan.

6. 
Porten är framför dig. Nu springer du. Du tror 
inte att någon är bakom dig men du vågar inte 
se efter. Du har nyckeln redo. Låser upp med 
darrande hand. När porten slår igen bakom 
din rygg börjar du gråta. Nästa dag undrar du 
varför du var så rädd.

Precis som David är Semira lite äldre, hon 
är myndig, och är ofta ute på helgerna. Med 
Semiras berättelse ville vi skildra hur olika 
typer av sexualiserat våld påverkar framförallt 
unga kvinnor. Det handlar om att berättelser 
om våldtäkt och överfall är närvarande i deras 
vardag, bland annat som en följd av medier-
nas skildringar. I intervjuerna, som ju berörde 
hemvägar och otrygghet i det offentliga rum-
met, det vill säga utomhusmiljöer, vävdes des-
sa teman ihop med erfarenheter gjorda i klass-
rummet, på krogen och hemma hos vänner. 
Många tjejer har blivit tafsade på och fått sina 
kroppar kommenterade på ett oönskat sätt. 
Det var tydligt att dessa erfarenheter följde 
med dem i olika typer av rum och påverkade 
upplevelsen av att vara på väg hem.

Semira tycker om att dansa, och vill gärna ha 
kläder som passar på dansgolvet, som känns 
festliga och feminina. Kläderna som först 
känts bra upplevs inte på samma sätt på vä-
gen hem. I intervjuerna var kläder något som 
många tjejer pratade om. De uttryckte ilska 
och frustration över att behöva tänka på hur 
andra uppfattar deras kläder. Det var tydligt 
att tjejerna påverkats mycket av diskussioner 
som förts bland annat i feministiska samman-
hang om rätten att välja kläder själv, utan att 
behöva tänka på om kjolar är för korta eller 
tröjor och klänningar för urringade. I stort sett 
alla tjejer var överens om att de får ha på sig 
vad de vill, och att klädsel inte ska ha betydelse 
när tjejers beteende bedöms. Men när de är 
ensamma, på väg hem, visade det sig vara svårt 
att hålla fast i den övertygelsen.

Den rädsla som många tjejer uttryckte i sam-
band med hemfärden diskuterades på samma 
reflekterande sätt. Många visste att deras räd-
sla skulle kunna beskrivas som irrationell, och 
hänvisade till statistiken om att det är vanlig-
are att bli utsatt för sexuellt våld hemma än 
ute, men att de ändå inte kunde släppa den: 
”jag borde inte vara rädd”. På samma sätt var 
man misstänksam och rädd mot människor 
som var ute trots att de flesta inte vill något 
illa. I några intervjuer uttrycktes en ilska mot 
män. Ungdomarna kunde resonera kring hur 
maskulinitet är problematiskt och att det är 
män och manlighet som behöver hanteras 
för att kunna lösa problemet med otrygghet. 
I Semiras berättelse ville vi skildra hur olika 
människor skapar olika förutsättningar för 
trygghet. 

Många gjorde strategier för att slippa gå 
ensamma hem, man såg till att gå tillsammans 
med vänner eller bli hämtad av föräldrar, eller 
att ta en taxi. När man ändå blev ensam såg 
man till att telefonen var laddad, att det fanns 
någon att ringa till osv. Många av de inter-
vjuade tjejerna uttryckte en stark solidaritet 
med sina vänner, vilket bland annat tog sig 
uttryck i att man hade telefonen påslagen hela 
natten när man visste att någon var ute så att 
denna skulle kunna ringa vid behov. 

Reflektionen i Semiras ögon visar en man.
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4. Röster om utställningen
Lärare, ledare och ungdomar fick efter utställningsperioden utvärdera upplevelsen. Här redovi-
sas några av resultaten. I denna del får läsaren ta del av olika röster om utställningen.

Röster från lärare/ledare
De tre  medverkande skolorna och ungdomsverksamheten deltog i utvärderingen. Responsen 
från lärarna var överlag positiv. Några lärare hade önskat sig mer tid att arbeta med frågorna i 
anslutningen till utställningen, utöver passen som leddes av museipedagogerna. 

“Genomarbetat material med 
uppgifter som eleverna får 
resonera kring.”

“Workshoppen var bra! 
Välplanerad, pedagogisk, 
inkuderande och normkritisk, 
tummen upp!”

“Fina foton - inspirerande.” 

“Viktigt och engagerande 
ämne. Lättillgänglig och in-
tressant utställning.”

“Det var bra att den var till-
gänglig för alla. Den stod så 
att många elever besökte den 
utanför lektionstid.”

Röster från ungdomar
Ett hundratal elever utvärderade utställningen efter att ha sett den och deltagit i någon del av 
det pedagogiska programmet. En majoritet av eleverna (85%) tyckte att upplevelsen var i stort 
sett bra eller mycket bra, medan en mindre andel (15%) tyckte att den var mindre bra eller dålig.  

“Bra att man fick se olika per-
soners perspektiv och inte bara 
vita cis-män/kvinnor”

“Kan relatera till texterna, vill 
gärna se en förändring”

“Det var skönt att ha något 
konkret att visa för vuxna hur 
det kan vara att gå hem på nat-
ten som ung och vet att flera 
har haft samma problem.”

“Jag tyckte det var intressant att 
läsa historierna i tunneln.”

“Det var bra att man kunde 
lyssna på personerna med-
an de pratade då det kändes 
mer verkligt och man blev mer 
påverkad av händelserna.”

“Den var för kort, skulle vilja 
ha mer berättelser och up-
plevelser.”
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Vad gör dig trygg/otrygg? 

I samband med de pedagogiska passen fick 
ungdomarna fylla in en mindre enkät. Syftet 
med enkäten var inte primärt att den skulle 
användas som utvärdering utan snarare att 
ungdomarna individuellt skulle få reflektera 
över utställningens innehåll och teman. De 
fick bland annat svara på öppna frågor (utan 
svarsalternativ) om vad de själva upplever som 
otryggt eller tryggt, samt vad som kan öka un-
gdomars trygghet i stort. Ungdomarna svarade 
inte på samtliga frågor, och på många frågor 
gav de flera svar. Resultaten ger alltså en hän-
visning om vad ungdomarna tycker, snarare än 
en korrekt spegling av samtliga medverkande 
elever. Vi har dessutom valt att redovisa enbart 
de vanligaste svaren eftersom flera svar endast 
förekom en eller enstaka gånger. Ungefär 400 
elever fyllde i enkäten. 

I enkäten ställde vi också frågan hur staden 
kan göras mer trygg för unga. De flesta ung-
domarna anger mer belysning som ett sätt att 
göra staden tryggare. Bättre kollektivtrafik på 
kvällen anges också som något som kan öka 
känslan av trygghet. Flera menar vidare att 
fler poliser och väktare skulle öka tryggheten. 
Att flera vuxna skulle vara ute på kvällen är 
också återkommande. Några poängterar att 
det behövs vuxna som är nyktra ute. Ung-
domarna uttrycker också i enkäten att det är 
människors attityder och värderingar som be-
höver förändras. Ett exempel är en person som 
skriver ”det är hos människor problemet ligger, 
det är fel på samhället”. En annan uttrycker 

det så här: ”man måste lära män och killar att 
uppföra sig. Min otrygghet beror på dem, de-
ras syn och deras tankar”.  

Slutligen frågade vi ungdomarna vem i ut-
ställningen de identifierade sig mest med. Det 
var väldigt tydligt att de allra flesta identifi-
erade sig med Semira. Det verkar framförallt 
vara tjejer som kan känna igen sig i Semir-
as berättelse. Det var också vanligare att tje-
jer svarade på frågan. Att identifiera sig med 
David verkade också vara kopplat till köns-
identitet, där flera av eleverna uttryckte att de 
kände igen sig i hans berättelse för att han var 
kille. Milos och Jos berättelser kopplades inte 
lika tydligt till igenkänning på grund av kön. 
Dock uttryckte några av ungdomarna att de 
liksom Jo ibland fick sin könsidentitet eller 
könsuttryck ifrågasatt. Slutligen frågade vi 
varför ungdomarna kände igen sig i de olika 
karaktärerna. Se några av svaren på kom-
mande sidor.

0            15     30             45      60

Vad gör dig otrygg?

Mörker Att vara ensam Fulla män / människor Killgäng Män Skogen

0            18                                       35             53                                        70

Vad gör dig trygg?

Att få skjuts Poliser/väktare När det är  
mycket folk ute

Upplysta 
miljöer

Att vara med kompisar 
/ha sällskap
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Ingen  
6  %Jo  

11  %

Milo  
13  %

David  
19  %

Semira  
51  %

Vem identifierar du dig mest med? Om att identifiera sig med Jo

“Jag brukar 
oftast inte vara 

rädd”

“Folk tittar ofta och 
frågar om mitt kön och 

könsuttryck”

“Jag tycker det är  
obehagligt med 

busshållsplatser”
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Om att identifiera sig med Semira

“Varje gång jag är ute och 
det är mörkt ute så blir 

jag rädd och känner mig 
otrygg”

“Jag tycker män  
som går efter mig är 

obehagliga”

“Beskriver bäst det 
största och vanligaste 
problemet tjejer har”

“Man hör om tjejer som 
blir våldtagna nästan 

varje dag”

Om att identifiera sig med David

“Han är kille och man 
stöter på situationer där 

det är svårt att avgöra vad 
som pågår”

“För det har  
hänt mig”

“Jag har sett misshandel 
men inte anmält”

“Jag vet hur det 
 är efter matcher”
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Om att identifiera sig med Milo

“Värsta rädslan 
är att inte hinna 

med bussen”
“Jag blir ofta utsatt för 
otrevliga och rasistiska 

busschaufförer”

“Det är läskigt att  
vara ute själv”

“Jag känner igen mig lite 
i honom, att känna mig 
osäker på mörka gator”

5. lärdomar och  nästa steg
I denna avslutande del sammanfattar vi arbetet 
med utställningsproduktionen. Vi reflekterar 
över svårigheter vi hanterat och framgångs-
faktorer vi identifierat. Vi kartlägger också 
den spridning som utställningen haft. 

Spridning

Under hösten 2016 har omkring 2500 elever 
haft möjlighet att se utställningen på sin skola. 
Cirka 400 elever (tjejer, killar och transperson-
er) har arbetet pedagogiskt med utställningen.

Under utställningsperioden på Östergötlands 
museum har cirka 12 000 besökare haft mö-
jlighet att ta del av utställningen
 
Genom att utställningen under hösten 2016 
och våren 2017 kommer att visas på två större 
konferenser får uppskattningsvis 2000 delt-
agare (forskare och praktiker) möjlighet att ta 
del av utställningen. Konferenserna täcker in 
transport- och jämställdhetsområdet, det vill 
säga två områden som vi med detta projekt 
önskar nå. 
 
Vidare har utställningen uppmärksammats 
i media. Inför invigningen genomfördes en 
pressvisning som var välbesökt och framförallt 
den lokala bevakningen var hög.

Framgångsfaktorer

Samverkan och samarbete
Projektgruppen sattes samman för att samla 
olika men lika viktiga kompetenser. Att våra 
roller var tydligt definierade möjliggjorde en 
produktiv och kreativ arbetsprocess. Med 
täta möten, mycket tid för gemensamt arbete 
och god intern kommunikation skapade vi de 
förutsättningar som krävdes för att utställnin-
gen skulle produceras enligt tidsplan med 
genomgående hög kvalitet. Att vara generös 
med tid för samarbete och kommunikation i 
budgeten är en framgångsfaktor. En gemens-
am studieresa med tid för workshoppar och 
gruppaktiviteter var nödvändig för vår process.

Ett pedagogiskt helhetsgrepp
Att vi valt att inkludera skolor, pedagoger och 
elever i hela arbetsprocessen, från det att vi 
gjorde intervjuer till att utställningen fick stå på 
skolorna och elever kunde arbeta pedagogiskt 
med den, var ytterligare en framgångsfaktor. 
Att vi parallellt med utställningen tog fram 
en pedagogisk handledning var viktigt. Han-
dledningen är utformad för att korrespondera 
med mål i läroplanen vilket gör utställningen 
mer attraktiv för skolor. Testperioden lärde oss 
att det är viktigt med engagerade och närva-
rande lärare. Bäst effekt får utställningen och 
det pedagogiska programmet när eleverna får 
arbeta förberedande med temat otrygghet och 
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när lärarna deltog och var aktiva under de lek-
tionspass som museipedagogerna ledde.

Referensgrupp
Att vi fick möjlighet att pröva de olika mo-
menten som projektarbetet innehöll med en 
referensgrupp som bestod av målgruppen 
(ungdomar) för utställningen var en annan 
framgångsfaktor. Referensgruppens input 
formade varje moment och bidrog till hög 
kvalitet i genomförande och i slutprodukten. 
Att utställningen har ett drabbande tilltal som 
många kan relatera till är en kombination av 
nära samarbete i projektgruppen och att ref-
erensgruppen kontinuerligt fick tycka till om 
innehåll. 

Svårigheter

Samarbete med skolorna
Det var tidskrävande att hitta skolor att sa-
marbeta med. Lärare och ledning upplevde att 
det var svårt att prioritera just detta projekt 
bland många. Att tillfråga skolorna vid rätt 
tidpunkt, att tillfråga många skolor och att an-
vända befintliga kontakter är en förutsättning 
för att få till konstruktiva samarbeten. 

Homogena elevgrupper
När det är svårt att hitta skolor att samarbe-
ta med är det också svårt att få en spridning 
av elever med olika bakgrunder. Det är därför 
viktigt att lägga tid på att identifiera skolor 
med olika upptag av elever. Det problematis-
ka med att elevgrupperna är homogena är att 

underlaget riskerar att skildra en viss typ av 
erfarenheter, medan andra blir osynliga. 
 
Tidsmässig planering
Det är viktigt att planera projektets olika in-
satser så att förutsättningarna blir gynnsam-
ma. För oss visade det sig att den tidsmässiga 
planeringen inte alltid var optimal. Kanske 
hade det varit lättare att få med skolorna i 
projektet om de tillfrågades när lärarna plane-
rade kommande terminers innehåll. Att ge-
staltningsperioden inföll under årets ljusaste 
tid gjorde att fotografen fick arbeta under 
stor press med mycket obekväma arbetstider. 
En lärdom är att det är svårt att förutse vilka 
bilder som behövs när tidsplanen för ett pro-
jekt läggs och att det om möjligt bör finnas en 
flexibilitet när förutsättningar förändras.

Nästa steg 

Målet med projektet var att producera en van-
dringsutställning som gestaltar ungas erfar-
enheter av otrygghet. Vandringsutställningen 
finns nu på Östergötlands museum och är från 
och med våren 2017 tillgänglig att hyra för 
skolor, bibliotek, kommunhus och andra verk-
samheter där frågorna är aktuella. Utställnin-
gen ska betraktas som ett verktyg, en metod 
som möjliggör en mer informerad dialog om 
ungas otrygghet. Utställningen kan bidra till 
en mer jämställd utemiljö. Vår förhoppning är 
att utställningen kommer att få ett långt liv 
och nå ut till många ungdomar, men också 
till planerare och politiker. För att projektet 

ska kunna fortleva använder vi VTI:s och 
Östergötlands museums sedvanliga mark-
nadsföringskanaler för att sprida information 
om utställningen. Vidare kommer utställnin-
gen marknadsföras inom ramen för Kultur-
rådets satsning Skapande skola, ett bidrag 
riktat till skolor som syftar till att barn och 
ungdomar ska få ta del av konst och kultur. 
Att projektgruppen presenterar utställningen 
på en rad konferenser bidrar förhoppningsvis 
också till projektets fortlevnad.

Tyngdpunkten under projekttiden har varit 
att ta fram pedagogiska verktyg för att ar-
beta med ungas otrygghet i skolmiljöer. Det 
innebär att vi inte kunnat arbeta med andra 
målgrupper, som planerare, politiker och an-
dra praktiker som på olika sätt bidrar till sta-
dens utformning. Vi hoppas nu kunna arbeta 
fram en pedagogisk handledning som riktar 
sig mot stadsplaneringen istället för skolorna. 
Det hade varit önskvärt att vi inom befintlig 
projekttid kunnat erbjuda ett antal kommuner 
eller organisationer att pröva använda sig av 
utställningen, så som vi nu erbjudit ett antal 
skolor. Om vi kan arbeta vidare med de offen-
tliga aktörerna beror på om de själva uttrycker 
sitt intresse genom att aktivt ta in utställnin-
gen i verksamheten.
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6. Utställningsinformation

UTGÅNG/HEMGÅNG är en vandring-
sutställning som kan hyras av skolor och av 
offentliga verksamheter. Skolor som hyr ut-
ställningen får tillgång till ett skapande skol-
program. En museipedagog kan bokas in för 
att jobba med skolklasserna under utställn-
ingsperioden.  För tjänstemän och politiker 
som vill arbeta med ungdomars perspektiv i 
stadsplanering kan en forskare bokas in för 
en workshop. Workshopen utgår från frågan 
om hur ungdomars erfarenheter kan tillvara-
tas i samhällsplaneringen och innehåller både 
föreläsningsmoment och praktiska övning-
ar. För såväl skolor som övrig verksamhet är 
teman som trygghet, jämställdhet och han-
dlingsutrymme centrala. 

Utställningen har formen av en tunnel. Måt-
ten är 5 x 1,5 meter. Besökaren stiger in i en 
nattlig miljö där fyra ungdomars hemväg vi-
sualiseras med text, foto och ljudinstallationer. 
Berättelserna bygger på intervjuer med hög-
stadie- och gymnasieungdomar som genom-
förts av VTI tillsammans med pedagoger från 
Östergötlands museum. Intervjuerna har ge-
staltats av fotograf Emelie Otterbeck.

Förfrågan om tillgång och priser skickas till 
Östergötlands museum för skolor eller till 
VTI för verksamhet kopplat till samhäll-
splanering.

Kontaktuppgifter

Emma Friberg, Östergötlands museum: 
Tfn: 070-108 47 16 
emma.friberg@ostergotlandsmuseum.se
 
Emma är museipedagog och bokningsans-
varig för utställningen. 

Malin Henriksson (projektledare),  
Statens väg- och transportforskningsinstitut:
Tfn: 013-20 41 12
malin.henriksson@vti.se 
 
Malin är forskare och kan svara på  
övergripande frågor om projektet.

Elin Kusmin (projektledare),  
Östergötlands museum:
Tfn: 0701-01 51 39
elin.kusmin@ostergotlandsmuseum.se 

Emelie Otterbeck,  fotograf:
Tfn: 0704-633 999 
hej@emelieotterbeck.com 
www.emelieotterbeck.com

Emma Friberg, Emelie Otterbeck, Malin Henriksson och Elin Kusmin 
Foto: Johan Wirén



Under 2016 producerade Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) tillsammans med Östergötlands museum en vandringsutställning om 
ungas upplevelser av otrygghet. Projektet finansierades av Boverket inom 
utlysningen ”stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i 
städer och tätorter”. Utställningen möjliggör diskussioner om otrygghet 
kopplat till det offentliga rummet, stadsplanering och makt. Den bidrar till 
att skapa mera jämställda miljöer. 


