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SAMMANFATTNING 

Kvinnors plats i det offentliga rummet har länge försummats som en viktig del i 

samhällsplaneringen. Detta beror framförallt på att planeringen varit ett mansdominerat 

yrkesområde som planerat städer för män, vilket resulterat i att kvinnor upplever rädsla för 

hot samt en låg tillhörighetskänsla när de befinner sig i det offentliga rummet. Till följd av 

detta strävar denna studie efter att undersöka hur kvinnors anpassning till upplevt otrygga 

miljöer tar sig i uttryck, samt vilka faktorer som ligger bakom en upplevd otrygghetskänsla 

hos kvinnor i Örebro. Studiens syfte uppnås med hjälp av kvalitativa metoder i form av 

kodning och vandringsintervjuer, vilket har utförts med kvinnliga respondenter som rör sig 

med gång, cykel och kollektivtrafik i det offentliga rummet till och från arbetet. Studiens 

kvalitativa data har sedan analyserats i förhållande till tidigare feministisk geografisk 

forskning samt genusforskning. 

 

Respondenternas beskrivningar av faktorer för trygghet respektive otrygghet under sin väg till 

och från arbetet konkretiserar media, män och mörker som faktorer för otrygghet i det 

offentliga rummet. I kontrast konkretiserar respondenterna dygnets ljusa timmar och synlighet 

som faktorer för trygghet. Vidare exemplifierar respondenterna rädslans rum i Örebro som 

skogspartier, tomma mörka områden samt instängda områden som tunnlar. 
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1. BAKGRUND 

Kvinnors rädsla för våldsbrott och sexuella brott har lett till att den feministiska forskningen 

utformat åtgärdsprogram kring hur tryggare och förbättrade stadsmiljöer ska konstrueras, 

exempelvis platser som kvinnor kan vistas i under alla timmar på dygnet. Dock blir detta en 

utmaning då planeringen länge dominerats av män som planerat städer för män och inte för 

kvinnor. Detta speglar ett ojämnt maktförhållande mellan könen inom politik och planering, 

vilket resulterar i att män respektive kvinnor har olika förutsättningar och resurser i det 

offentliga rummet. Planeringen har verkat för männens fördel vilket gjort att det offentliga 

rummet uppfattas som en manlig egendom (Listerborn 2002, s. 8–9, 15–17). 

 

Medias dokumentation av våldsbrott och sexuella överfall i det offentliga rummet har bidragit 

till att olika diskurser om rädsla och otrygghet bildats. Således påverkas individers 

uppfattning om trygghet och otrygghet med hjälp utav medias tolkning av hot. Exempelvis 

betraktas den manliga kroppen som hotfull medan den kvinnliga kroppen betraktas som trygg, 

vilket gör att många redan från ung ålder håller sig borta från både äldre män och de 

offentliga rum som män införlivar. Den platsbundna uppfattningen av rädsla i olika rum bildar 

följaktligen en rädslans geografi det vill säga geographies of fear (Valentine 2004, kap 2).  

 

I Örebro kommuns styrdokument “På väg mot vårt framtida Örebro del 2 - handlingsplan för 

staden” (2014) nämns trygghet endast två gånger, vilket sker i samband med framtida 

exploatering och markanvändning. Kvinnors trygghet nämns dock inte som en del av 

handlingsplanen. Vidare nämns säkerhet endast i samband med säkerhet för gående och 

cyklister i stadens trafikrum (Örebro kommun 2014, s. 44, 51, 75). Kommunen har utformat 

flertal planer och strategier som berör miljö, näringsliv och trafik under rubriken 

”Utgångspunkter”, dock ingen specifik plan för kvinnors trygghet eller generellt för stadens 

invånare (Örebro kommun 2018a). Däremot inkluderas barns trygghet i kommunens 

ställningstaganden för gröna miljöer under rubriken ”Grönstruktur av park natur och vatten” 

som bland annat stråk och skolvägar i Örebro kommuns översiktsplan (Örebro kommun 

2018b).  

 

Det finns även en vision om att bekämpa segregation, otrygghet och ohälsa i kommunen 

vilket beskrivs i kommunens styrdokument ”Arkitektur och byggande i Örebro kommun” 

(2018). Bland annat förväntas tryggheten i kommunen öka genom att entréer ska riktas utåt 
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mot gatan samt med kort avstånd från gator och annan verksamhet, eftersom mänsklig 

aktivitet påverkar miljön utanför verksamheten och kan leda till ökad trygghet. För att 

motverka otryggheten som kan upplevas vid nattetid ska kommunen anpassa gatumiljöerna så 

att de blir levande under dygnets alla timmar, exempelvis ska det finnas trygga gång- och 

cykelvägar in till city. Generellt är täthet verktyget som kommunen vill använda för att 

förebygga otrygghet i kommunens bostadsområden, parker och stråk samt övriga delar av det 

offentliga rummet (Örebro kommun 2018c).  

 

Boverkets studie ”God bebyggd miljö på regional nivå – Studie av länsstyrelsernas 

regionalisering av miljökvalitetsmålet” (2005), går igenom hur målsättningarna för miljömålet 

”God bebyggd miljö” ser ut i Sverige. Örebro nämns bland annat i samband med 

bullerproblematik och hantering av avfall och sortering (Boverket 2005). Uppföljningen av 

Länsstyrelsernas arbete mot en god bebyggd miljö finns samlat i dokumentet ”God bebyggd 

miljö på regional nivå – Studie av länens åtgärder och uppföljning” (2006). I uppföljningen 

nämns det att Örebro kommit med åtgärder för buller och avfallshantering, dock ingenting om 

hur den bebyggda miljön ska motverka otrygghet (Boverket 2006). Trots att dokumenten är 

över tio år gamla, valdes de att studeras eftersom inget dagsaktuellt dokument kring planering 

för trygghet i Örebro hittades på Boverkets hemsida. Däremot nämns åtgärder för Örebro i 

dokumentet ”Planera för rörelse - en vägledning om byggd miljö som stimulerar till fysisk 

aktivitet i vardagen” (2013) där cykelstråk och tillgång till city ska rustas upp för att 

invånarna ska få större tillgänglighet till stadens alla delar (Boverket 2013, s. 47). 

 

Kvinnors vardagsliv påverkas av rädsla och otrygghet beroende på vilka rumsliga 

dimensioner de befinner sig i. Detta till följd av faktorer som bland annat maktordningar, 

genusroller och föreställningar om hot, vilket alla är faktorer som samhällsplaneringen i 

Örebro inte inkluderat när det gäller kvinnors plats i det offentliga rummet. Denna studie 

strävar således efter att bidra med underlag till det kulturgeografiska forskningsområdet med 

hjälp av genusforskning samt en feministiskt geografisk ansats som fokuserar på kvinnors roll 

i samhället och i planeringen. Därmed kommer denna studie undersöka vilka konsekvenser 

olika faktorer har på kvinnors vardagsliv och hur kvinnors anpassning till upplevt otrygga 

miljöer i Örebro ser ut.  
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1.1 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors anpassning till upplevt otrygga miljöer och 

hur det utspelar sig i det offentliga rummet. De frågeställningar som utformats för att få så 

informationsrikt underlag som möjligt med avsikt att uppnå studiens syfte är: 

 

1. Vilka faktorer ligger bakom otrygghetskänslor hos kvinnor i Örebro? 

2. Vilka är rädslans rum i Örebro? 

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR OCH LITTERATURSÖKNING 

Denna studie är avgränsad till rädsla och otrygghetskänslor hos kvinnor i Örebro. Inför 

intervjuerna avgränsades undersökningspersonerna till 6 kvinnor i olika åldrar, som är bosatta 

på olika områden i kommunen. Studien är dessutom avgränsad till undersökningspersonernas 

rörelsemönster mellan bostad och arbete, vilket har inneburit både förmiddags- och 

eftermiddagsintervjuer beroende på vilken tid som passat respondenterna.  

 

Litteratursökningen för denna studie har inte avgränsats till någon årtalssökning, men har 

främst behandlat empiriskt underlag som speglar hur kvinnors otrygghet upplevs i nutid. 

Litteratur och tidigare forskning som använts i studien har sökts fram med fokus på 

feministisk geografisk forskning, genusforskning och planering ur genusperspektiv. 

Sökningarna genomfördes med hjälp av databasen Primo genom Örebro universitets 

universitetsbibliotek och Örebro kommuns webbsida. Ytterligare forskning och annat 

underlag som inte hittades på dessa webbplatser söktes fram via Google och docplayer.se.  

 

Sökord: Kvinnors otrygghet, rädslans rum, feministisk geografi, genusperspektiv i 

planeringen. Space and gender, spatialization of fear, stranger-danger, terror talk, space and 

place. 

 

1.3 DISPOSITION 

Uppsatsen innefattar sex kapitel inklusive det första kapitlet som avslutas med detta stycke. I 

kapitel två det vill säga teoriavsnittet, presenteras tidigare forskning kring kvinnors otrygghet 

i det urbana rummet. I detta avsnitt kommer begrepp och teorier kring hur rädsla byggs upp i 

rummet att presenteras för att senare kunna återkopplas till studiens kvalitativa intervjuer. 
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Således kommer teoriavsnittet fungera som en referensram för analysen av det empiriska 

materialet i studien. Kapitel tre består av ett metodavsnitt där kvalitativ metod, etiska 

hänsynstaganden och metoden walking interviews, samt kodning presenteras och redogörs 

för. Vidare presenteras resultaten av intervjuerna i kapitel fyra med hjälp av beskrivningar, 

citat och kartor. I kapitel fem analyseras resultaten av intervjuerna i förhållande till tidigare 

forskning, och i kapitel sex redovisas slutsatserna med hjälp av resultaten och analysen. 

Vidare besvaras även frågeställningarna och återkopplas till studiens syfte. Studien avslutas 

sedan med en diskussion i kapitel sju där förslag till vidare forskning anges, samt reflektioner 

över vilken påverkan studiens resultat har för den kulturgeografiska forskningen.  

 

Nyckelord: Otrygghet, Spaces of fear, feministisk geografi, offentligt rum, Geographies of 

fear, rädslans rum, spatialization of urban fear, stranger-danger, terror talk.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt redovisas den tidigare forskning som behandlar problemformuleringen i denna 

studie det vill säga kvinnors otrygghet i samhället. Avsnittet börjar med att redogöra för vad 

genusforskning och feministisk forskning innebär. Vidare presenteras teorier och begrepp 

kring kvinnors otrygghet med hjälp av genus- och feministiska perspektiv och 

sammankommer att tillämpas för analys av uppsatsens empiri.  

 

2.1 GENUSFORSKNING OCH FEMINISTISK GEOGRAFISK FORSKNING 

Feministisk geografi handlar om att belysa kvinnans utrymme i samhället. Ur ett feministiskt 

perspektiv studeras således maktstrukturer som ligger inbäddade i vardagsrelationer. Då 

sådant som uppfattas som kvinnligt respektive manligt organiseras i sociala praktiker och 

normer som speglar det kön man tillhör, produceras sociala kön vilket betecknas som genus. 

Genusrollerna är dock inte bara etiketter som talar om vem en individ är, utan besitter även 

makten att införliva maskulina och feminina identiteter i samhället. Utifrån ett feministiskt 

geografiskt perspektiv strävar man dels efter att utmana rådande orättvisor mellan kvinnor och 

män, men även efter att utvidga det geografiska forskningsfältet och inkludera kvinnors 

erfarenheter och åsikter. Med fokus på otrygghet och rädsla för våld mot den fysiska kroppen 

kan den feministiska geografin belysa genusordningens produktion och reproduktion i 

samhället, exempelvis genom att studera kvinnor och mäns olika rörelsemönster och 

erfarenheter av det urbana rummet (Andersson 2001, s.11, Nayak & Jeffrey 2011, s. 128–129, 

145–146).  

 

I Birgitta Anderssons forskningsprojekt ”Rädslans rum – trygghetens rum – ett 

forskningsprojekt om kvinnors vistelse i trafikrummet” (2001) undersöker Andersson hur 

kvinnors rädsla för hot och våld utspelar sig i det offentliga rummet. Hon studerar kvinnors 

förflyttningar både ur ett tidsgeografiskt perspektiv och ur ett genusperspektiv. I projektet har 

Andersson medvetet valt att intervjua kvinnor som arbetar sena kvällar inom vården då 

vården domineras av kvinnliga arbetare, samt att arbetet inom vården kräver varierande 

arbetstider där kvälls- och nattskift ofta förekommer. Detta innebär att kvinnor inom vården 

rör sig ute under kvälls- och nattetid då det både är begränsad tillgång till kollektivtrafik samt 

låg mänsklig rörelse i det offentliga rummet (Andersson 2001). 
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Att skapa feministisk geografi innebär följaktligen att man undersöker och belyser innebörden 

av kvinnligt och manligt genus och deras förhållande till platser beroende på deras 

personligheter, historia och biografi. Linda McDowell skriver i sin artikel 

”Women/gender/feminisms: Doing feminist geography” (1997) att feministisk geografi 

innebär att samband mellan strukturer, institutionella beteenden inom bland annat företag, 

arbetsplatser och bostäder, samt individers enskilda handlingar och beteenden undersöks och 

framhävs. Att göra feministisk geografi handlar även om att synliggöra kvinnor i samhället, 

samt framhäva hur kvinnor exkluderats från geografin som vetenskap (McDowell 1997, s. 

382–384). 

 

Innan feministiska geografer undersökte skillnaderna mellan kvinnor och mäns 

rörelsemönster mellan arbete och bostad, existerade inte heller kunskapen om kvinnors 

arbetsmöjligheter i förhållande till rumsliga begränsningar. Exempel på sådana begränsningar 

är skillnaden i kvinnor och mäns betalda och obetalda arbete, olika antal dagar inom 

föräldraförsäkringar, samt skillnader i inkomst och arbetslängd det vill säga hur många år man 

arbetar (McDowell 1997, s. 385–386). 

 

Vidare använder sig ofta feministisk forskning av ett intersektionellt perspektiv. Perspektivet 

används enligt Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005) för att undersöka och 

ifrågasätta maktförhållanden och sociala ordningar som uppfattas som givna sanningar genom 

att belysa skärningspunkter mellan olika kategorier, framförallt etnicitet, kön och 

klasskategorier. Dessa är centrala inom det intersektionella forskningsområdet eftersom de 

belyser över- och underordningar i vardagliga sociala förhållanden. Maktordningarna 

upprätthålls och förändras sedan bland annat via sociala praktiker och etiska normsystem för 

de normer och praktiker som anses normala det vill säga hegemoni. Dessa maktordningar 

påverkar vilka rum individer uppfattar som trygga eller otrygga beroende på deras 

tillhörighetskänsla (De los Reyes & Mulinari 2005, s. 7, 79).  

  

De som gynnas av en sådan ordning är främst män i förhållande till kvinnor och ljushyade 

folkgrupper i förhållande till andra grupper av människor. Vita människor och män utgör 

således västvärldens rådande hegemoni. Över- och underordningar inom sådan hegemoni 

avgör sedan de roller, möjligheter och skyldigheter olika grupper har i samhället gentemot sig 
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själva och varandra. Detta konstruerar sociala organiseringar mellan grupper av människor 

(De los Reyes & Mulinari 2005, s. 47–55). 

 

Vidare menar Karen Franch och Lynn Paxon i sin artikel ”Women and Urban Public Space. 

Research, design and policy issues” (1989) att kvinnan genom samhällets historia alltid varit 

hänvisad till den privata sfären, medan männen varit fria att röra sig i det offentliga rummet. 

Uppfattningen om att kvinnor tillhör det privata och männen det offentliga lever kvar än idag, 

vilket gör att kvinnor blir mer sårbara när de tar sig ut i det offentliga rummet. Aktiviteter och 

relationer som män och kvinnor skapar skiljer sig därmed ifrån varandra till följd av denna 

rumsliga uppdelningen, eftersom den påverkar vilka förväntningar som de olika könen har att 

leva upp till. Exempelvis förväntades männen förr i tiden att ha ett arbete med inkomst medan 

kvinnorna förväntades vara hemma och ta hand om hushållet och barnen. Denna 

uppdelningen har bidragit till att manligt och kvinnligt genus bibehållits eftersom dessa 

föreställningar om mannen och kvinnan lever kvar än idag även om kvinnan fått ett större 

utrymme i det offentliga rummet (Franck & Paxon 1989, s. 122–125). 

  

Vidare är kvinnors rädsla sammankopplad med deras egna fysiska kapacitet. Detta innebär att 

kvinnor framförallt ser sig fysiskt svagare än män, vilket skapar en oroskänsla hos det svagare 

könet det vill säga kvinnan. Kvinnor har därför olika strategier i sin vardag för att skydda sig 

från hot. Genom att isolera sig från platser där det är tänkbart att något kan hända gör kvinnan 

olika val som styr hennes vardag, exempelvis vart hon väljer att sitta på en buss eller vilken 

tid på dygnet hon rör sig ute (Franck & Paxon 1989, s. 128). 
 

2.2 RÄDSLANS GEOGRAFI 

Det offentliga rummet utgör det rum där människors förflyttningar från punkt A till punkt B 

sker, exempelvis förflyttningen från bostad till arbete eller skola till bostad. Den 

genusteoretiska forskningen belyser dock enligt Andersson (2001) hur handlingsutrymmet i 

det offentliga rummet ser olika ut för kvinnor respektive män, trots att politiker och 

samhällsplanerare betraktar rummets aktörer som könsneutrala. Bland annat använder männen 

bilen mer än vad kvinnor gör, medan kvinnor använder kollektivtrafiken mer. Dessutom 

färdas män längre sträckor i förhållande till kvinnor samtidigt som kvinnor tenderar att utföra 

ärenden under sin förflyttning som att hämta barn på dagis och handla. Då människor 

betraktats som en könsneutral grupp ur planeringsperspektiv har inte heller osäkerhet 
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behandlats med fokus på kvinnor och män, utan istället fokuserat på säkerhet mellan aktörer i 

trafikrummet. Genom att studera hur osäkerhet får andra innebörder som otrygghet, belyses 

också rädslan för våld mot den egna individen. Trots att män utsätts för mer brott än kvinnor 

är rädslan för våld större hos kvinnor, vilket begränsar deras utrymme i det offentliga rummet. 

Följaktligen blir stora delar av rummet oåtkomligt för kvinnor, vilket påverkar deras 

möjligheter till bland annat transport, boende och arbete. Bristen på tillgänglighet för kvinnor 

i det offentliga rummet handlar inte bara om avstånd till olika områden, utan även om tiden på 

dygnet då kvinnors rädsla ökar efter att solen gått ner (Andersson 2001, s. 6–7). 

 

Vidare kan rädsla ha olika innebörder. Det kan innebära politisk rädsla, ekonomisk rädsla, 

kulturell rädsla eller social rädsla. Marcia R. England och Stephanie Simons artikel ”Scary 

cities: Urban geographies of fear, difference and belonging” (2010) fokuserar på individens 

rädsla kring identitet och den andre, det vill säga den som anses avvikande från ens egna 

identitet. Scary cities innebär att en rad olika faktorer, exempelvis rädsla för brott bidrar till 

att vissa städer och platser i det urbana rummet uppfattas som otrygga. Det är faktorer som i 

sin tur påverkar individers rörlighetsmönster, anställningsmöjligheter, tillhörighetskänslor och 

bostadstillträden. Även kön, etnicitet och sexualitet gör skillnad på om individer känner sig 

som en idealisk medborgare eller inte. Rädsla formar sålunda städer. Vidare baseras rädslans 

geografi, ”geographies of fear” på uppfattningen om hot, men kan dock framträda på olika 

vis, exempelvis genom att människor formar sina vardagsrutiner runt rädslan genom att 

undvika vissa områden samt vägar och istället ta omvägar. Dessa uppfattningar skapas med 

hjälp av media och interaktioner människor emellan. Kvinnor skapar sålunda strategier för 

trygghet (England & Simon 2010, s 201–202). 

 

2.2.1 SKAPANDET AV RÄDSLA I STADEN 

Vissa ställen kan uppfattas trygga på dagen men otrygga under kvälls- och nattetid. Detta kan 

förklaras med hjälp av England & Simons (2010) begrepp Cultural identity som betecknar 

individer som rör sig och syns i det offentliga rummet. De grupper av människor som inte 

syns och rör sig i rummet uppfattas således som avvikande och som ”icke-medborgare”. 

Individens sociala och rumsliga plats är också avgörande för om hen känner rädsla eller inte. 

Rädsla för den andre kan därmed betraktas som en process där rädsla skapar en arena för 

konflikt i rummet. Diskurser kring rädsla har därmed en inbäddad makt som utspelar sig i det 

fysiska rummet. Detta påverkar i sin tur känslan av tillhörighet, samt ordning och oordning 
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vilket är bidragande till städers uppbyggnad och hur städer fungerar. Stadens planering spelar 

dessutom på erotik och genusroller i förhållande till trygghet och rädsla genom att den fysiska 

planeringen inte planerar för kvinnors trygghet utan bland annat planerar för tillgänglighet i 

trafik. Förbud som därmed tillkommer beroende på människors cultural identity kan därför 

ses som en socio-rumslig kontroll där överskridanden medför straff som exempelvis sexuella 

brott, vilket genererar rädsla och kontroll över kvinnor. Det är också ett sätt att göra staden 

mer otillgänglig för de som redan känner sig utsatta exempelvis kvinnor. Rädsla kan därmed 

användas som ett politiskt verktyg för att upprätta hålla statens makt och kontroll. Vidare kan 

rädsla och rasism förstås genom att studera sammankopplingen eller förhållandet mellan olika 

geografiska områden som landsbygden och förorter. Här uppstår spänningar mellan 

uppfattningen om farliga stadskärnor och främlingar, och vitheten och säkerheten som 

existerar på landsbygden (England & Simon 2010, s 202–204).  

 

I Carina Listerborns avhandling ”Trygg stad: diskurser om kvinnors rädsla i forskning, 

policyutveckling och lokal praktik” (2002) talar hon om att kvinnors kamp handlar om att 

synliggöra kvinnors erfarenheter och upplevelser i det offentliga rummet. Kampen handlar 

exempelvis om frågor kring rädslans rum, vilket undersöker kvinnors rädsla för sexualbrott i 

det offentliga rummet. Samtidigt har kvinnor bekämpat sexualbrott utförda av män, men 

frågan om rädsla i stadsområden har ändå medfört en kritik mot stadens utformning eftersom 

vissa platser bidrar till otrygga rum i staden. Då vissa kvinnor upplever att de inte kan röra sig 

fritt i staden kräver de åtgärder för att bekämpa otrygghet och rädsla för sexualbrott. Rädslan 

för hot är vissa gånger så stark att kvinnor hellre stannar hemma och väljer bort 

kvällsaktiviteter eftersom de känner att kvällsmiljön bidrar till rädsla och otrygghet när de 

försöker ta sig hem. Åtgärder för att upplösa otrygghet kan exempelvis vara att ha bättre 

belysning, övervakningskameror, sociala insatser och staket, beroende på hur platsen ser ut 

och hur otrygg den upplevs (Listerborn 2002, s. 9, 16–17). 

 

Kvinnor bevarar således maktförhållanden mellan könen genom att reproducera de normer 

och beteenden som hindrar de från att röra sig fritt under dygnets alla timmar. Detta gör att 

kvinnor blir begränsade på grund av sin rädsla för att utsättas för brott, vilket påverkar deras 

handlingsutrymme under kvälls- och nattetid då de flesta kvinnorna avstår från att ge sig ut. 

Kvinnor har dessutom alltid haft en negativ syn på staden då det är männen som stått för 

produktionen av staden och att den därför alltid har setts som mannens egendom. Detta har 
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lett till att utformningen av staden har motarbetat kvinnas framkomlighet och hennes 

möjligheter att utföra hennes behov i vardagslivet (Listerborn 2002, s. 17). 

 

Ytterligare faktorer som bidrar till rädslans hegemoni i det offentliga rummet är olika 

diskurser, exempelvis stranger-danger diskursen som enligt Gill Valentines forskning i boken 

”Public space and the culture of childhood” (2004) innefattar föreställningar och attityder om 

hur människor som skiljer sig från ens egen uppfattning om tillhörighet tar form i det 

vardagliga livet. Tillhörigheten påverkas av kategorier inom kön, klass och etnicitet s.k. 

intersektionella skärningspunkter, men också utav geografisk tillhörighet. Därmed beskriver 

diskursen även hur uppfattningar om områden som olika grupper av människor bosatt sig i 

speglar olika känslor av tillhörighet gentemot en själv. Exempelvis att man identifierar sig 

med invandrartäta områden om man själv identifierar sig med den klass och etniska dominans 

som råder i sådana områden. Rädslan för främlingar byggs vidare framförallt upp genom 

medias tolkning av olika områden och människor och kallas terror talk. Människors 

uppfattning om otrygghet påverkas således utav medias framställning av hot. Vidare bidrar 

globala rapporteringar, men framförallt lokala rapporteringar om våld därmed till att föräldrar 

begränsar barnens plats i det offentliga rummet. Således kopplas det privata utrymmet ihop 

med trygghet och det offentliga utrymmet ihop otrygghet. Då medias brottsrapporteringar 

domineras av manliga förövare, uppfattas den manliga kroppen som hotfull, vilket bidrar till 

att vuxna och barns uppfattning om hot identifieras som maskulint i det offentliga rummet 

(Valentine 2004, s. 21–28). 

 

Rädsla skapar enligt Pain (2001) en förändring i människors sociala identitet samt människors 

rörelsemönster. I sin artikel ”Gender, race, age and fear in the city” (2001)  är etnicitet, kön 

och ålder betydande kategorier för hur sociala identiteter skapas, men det existerar även en 

dualism inom uppfattningen av olika gruppers sociala identiteter samt olika diskurser för 

rädsla. Exempelvis betraktas mörkhyade som farliga, dock betraktas enbart männen som 

provocerande och hotfulla medan mörkhyade kvinnor ses som orädda och passiva. Dualismen 

framhävs tydligast hos låginkomsttagare eftersom de betraktas som både förövare och offer, 

men den existerar även i privat och offentligt rum samt i över- och underklassområden. 

Dessutom spelar våld inom hemmet en stor roll för uppbyggnaden av rädsla då det påverkar 

individens uppfattning om rädsla utanför bostaden. Därmed påverkar erfarenheter av rädsla 

själva uppbygganden av den hos den egna individen. Rädsla definieras enligt Pain som en 

känslomässig och praktisk respons för oron över våld. Detta innebär att rädsla undersöks bäst 
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genom människors känslor och erfarenheter och inte med hjälp av statistik. Rädsla för våld är 

således ett socialt problem, vilket oftast resulterar i social exkludering av olika grupper av 

människor. Många känner exempelvis rädsla för stereotyper av ”den andre” det vill säga 

någon avvikande från din egen självbild, men i verkligheten är det den andre som utsätts för 

mest våld, hot och exkludering (Pain 2001, s. 900–903). 

 

Rädslans rum kan därför sammanfattningsvis definieras som de offentliga rum som sträcker 

sig utanför bostäder, arbete och olika byggnader, och som upplevs otrygga vid olika tider på 

dygnet, erfarenheter och avstånd till mänsklig aktivitet eller rörelse. Vidare kan rädslans 

geografi definieras som de geografiska sträckorna och platser man besöker eller inte besöker 

beroende på sin uppfattning om hot, exempelvis vissa områden och parker.  

 

2.2.2 KVINNORS TILLGÅNG TILL DET OFFENTLIGA RUMMET 

I kvinnors olika strategier för att undvika hot uppstår dock två paradoxer. Den ena är att 

rädslan för våld som kvinnor upplever är större är den faktiska risken att utsättas för våld. Den 

andra paradoxen är den osanna uppfattningen om vart våldet sker det vill säga att kvinnor 

uppfattar det offentliga rummet som otryggt och det privata rummet som tryggt. Detta gör att 

kvinnor och utsatta grupper får mindre tillgång till allmänna transportmedel och offentliga 

rum, vilket även påverkar barnens tillgång till det offentliga rummet. Då kvinnor reproducerar 

rädsla genom att undvika vissa platser och begränsa sitt utrymme i den offentliga sfären, beror 

kvinnors trygghet på hur mycket de rör sig i det offentliga rummet. Kvinnors uppfattning om 

att otryggheten endast existerar i det offentliga rummet blir dessutom problematisk eftersom 

det flesta våldsbrott sker i hemmet. Därmed löper exempelvis vita kvinnor större risk för våld 

i hemmet än av den andre i det offentliga rummet (Pain 2001, s. 903–904). 

 

2.3 RÖRELSEMÖNSTER OCH STRATEGIER I RÄDSLANS RUM 

I Simone Tulumellos artikel ”From “Spaces of fear” to “Fearscapes”: Mapping of Reframing 

Theories About the Spatialization of Fear in Urban Space” (2015) hävdar han att västvärldens 

städer anses vara de tryggaste och samtidigt de mest skrämmande städerna någonsin vilket 

gör de paradoxala. Bakgrunden till detta anses vara övergången från allmänna till privata 

platser och privategendomar. Rädsla produceras och reproduceras därmed inom den urbana 

miljön med hjälp av exkludering och isolering i form av bland annat gated communities och 
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kameraövervakning som således signalerar fara och hot. Dessutom finns det enligt Tulumello 

(2015) teorier som hävdar att kapitalistiska förhållanden resulterat i en modern urban 

planering och produktion som kontrollerar platser. Utifrån ett sådant perspektiv förstås rädsla 

som resultatet av en hegemoni och den fysiska miljön blir en produkt av ojämna ekonomiska 

maktrelationer. Exkludering med hjälp av inhägnade områden är vidare en rumslig dimension 

som innefattar två processer. Den ena är Gated Communities (GC) som uppkom under 1960-

talet i USA och innebär att en homogen grupp av människor frivilligt bosätter sig inom 

områden som har blivit privatiserade det vill säga att de har koder och grindar för att kunna ta 

sig in. Sådana områden har också sina egna regler för vilka utomstående som har tillgång till 

områdena i form av bland annat besökstider. Camp är den andra processen som till skillnad 

från GCs frivillighet är en form av rumslig exkludering, vilket “tvingar” grupper av 

människor att bosätta sig på vissa platser. Camps anses oftast vara problematiska områden 

med hög kriminalitet, osäkerhet och grupper av människor som exkluderats från resten av 

samhällets rättigheter (Tulumello 2015). 

 

Vidare berättigas fästningsanläggningar (fortification) av platser med hjälp av säkerhetsskäl. 

Man skapar alltså skyddade allmänna platser där tillgängligheten kontrolleras i syfte att skapa 

trygga och behagliga miljöer för marknadsföringssyften. Köpcentrum och gallerior är ett 

annat exempel på fästningsanläggningar. Dock bidrar befästning till upprätthållandet av 

diskurser som brott och oordning samt att det hotar individens civila roll i samhället. Även 

banker, rådhus och liknande har minskat i sin allmänna tillgänglighet på senare år. 

Fortsättningsvis betecknas den rumsliga bristen på tillgängligheten till platser som barriärer. 

Barriärer kan därför definieras som de infrastruktursystem som motverkar tillgänglighet 

(Tulumello 2015). 

 

2.3.1 MAKTFÖRHÅLLANDEN I DET OFFENTLIGA RUMMET 

Vidare är rädsla, enligt Koskela (1999) en konsekvens av kvinnors ojämlika 

handlingsutrymme i det offentliga rummet. Kvinnors exkludering i samhället är således ett 

resultat av könade maktrelationer. I Koskelas artikel ”Gendered exclusions: Womens fear of 

violence and changing relations to space” (1999) menar hon att det urbana rummet produceras 

och reproduceras med hjälp av de över- och underordnade maktrelationer som existerar 

mellan män och kvinnor. Rädslan för mäns våld gör att kvinnor tar till åtgärder för att skydda 

sig, exempelvis genom att inte gå ut under dagens mörka timmar eller att helt och hållet 
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undvika vissa stadsdelar. I skandinaviska länder ses kvinnors rädsla som ett socialt problem 

eftersom rädslan förhindrar kvinnors utrymme i det offentliga rummet. Kvinnor blir därmed 

fysiskt och socialt sårbara när de väl rör sig i offentliga rum. Den största rädslan är för 

sexuellt våld, eftersom det påminner kvinnor om att de inte hör hemma inom vissa områden. 

Den vanliga säkerhetsstrategin blir därför att kvinnor distanserar sig. Det offentliga rummet 

kan således betraktas som en manlig sfär eftersom kvinnor undviker det på grund av rädsla för 

sexuella trakasserier och sexuellt våld. Kvinnors rörelsemönster styrs därav av deras rädsla 

för hot, och genom att identifiera trygga respektive otrygga vägar skapar kvinnor olika rum 

som besitter olika maktrelationer bland annat beroende av tid på dygnet. Exempelvis 

identifieras den nattliga staden som full av maskulina rum där kvinnor knappt har någon plats. 

Detta gör dock att kvinnors överordnade det vill säga männen får mer makt i rummet. Genom 

att minimera sin egen plats i det offentliga rummet reproducerar kvinnor således den 

maskulina dominansen undermedvetet. Man kan därför säga att kvinnor lever under ett slags 

utegångsförbud under hela sitt liv (Koskela 1999, s. 111–113). 

 

I Stockholm såväl som i Amerika väljer kvinnor hellre att inte bege sig ut under kvällstid eller 

att begränsa sin plats i det offentliga rummet för att undvika våld och hot. Platser som kvinnor 

undviker är exempelvis parker och avskärmade områden som tunnelbaneområden eller stora 

parkeringshus. Dessutom undviker de rekreationsområden och skogar samt tunnlar, mörka 

passager och källare. Tomma platser utgör därmed större rädsla men har även makten att 

skifta på maktstrukturerna mellan kvinnor och män från dag till natt, exempelvis i parker där 

platsen under dagtid inte upplevs som skrämmande för kvinnor i förhållande till nattetid. 

Detta har delvis att göra med att natten i sig är en social konstruktion som skapas genom 

föräldrars varningar, uppfattningar om kvinnor samt diskussioner och samtal vänner emellan. 

Till följd av denna sociala konstruktion blir människor alerta och uppmärksamma på vad som 

sker i rummet under kvällstid, vilket de inte behöver vara under dagtid (Koskela 1999, s. 115–

116). 

 

Dessutom har media en stor roll i hur rädsla skapas i det offentliga rummet genom att 

våldsrapporteringar tenderar att måla upp kvinnan som ansvarig för brottet hon genomlidit, 

exempelvis genom att hon promenerat ensam under nattetid. Detta resulterar i kvinnor 

förbereder sig för våld i det offentliga rummet, vilket blir en form av reproduktion av rädsla. 

Det gör också att kvinnor tilldelas en passiv roll som offer. Kvinnor blir därför konstant 

uppmärksamma på vad som sker runt omkring dem. Så pass att de söker av omgivningen som 
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de använder för att bland annat ta sig till arbetet. Rädslan skapar därmed en annan verklighet 

för kvinnor än för män. Kvinnor undviker således hellre områden än att riskera överfall eller 

våldsbrott. De kvinnor som upplever mest rädsla är dessutom de som blir mest 

marginaliserade det vill säga kvinnor som bor i utstötta områden eller som själva blir utstötta 

till följd av sin etnicitet eller tillhörighet. Även andra faktorer såsom att flytta till nya områden 

kan göra att kvinnor upplever mindre känslor av kontroll över sina liv eftersom kvinnor oftast 

känner sig tryggare i miljöer de känner igen (Koskela 1999, s. 116–119). 

 

2.3.2 STRATEGIER FÖR ATT MOTVERKA OTRYGGHET 

Koskela beskriver i sin artikel ”Bold walk and breakings: womens spatial confidence versus 

fear of violence” (1997) hur kvinnor förhåller sig till rädsla för våld i det urbana rummet. 

Tidigare forskning har varit enig om att kvinnors rädsla delvis är en återspegling av 

könsmaktstrukturer i samhället och Koskela väljer att komplettera sin artikel till tidigare 

studier gjorda i engelsktalande länder. Hon studerar kvinnors rädsla i det skandinaviska 

samhället med inriktning på Finlands huvudstad Helsinki. Hennes analys belyser nya 

perspektiv av kvinnors relation till urban rädsla. Enligt Koskela anser skandinaviska kvinnor 

sig självständiga och jämlika i samhället, särskilt i Finland som har ett rykte av hög jämlikhet 

och som ligger i framkanten av jämställdhetsarbetet. Exempelvis bestod 35% av 

medlemmarna i parlamentet och 39% av ministrarna under början av 1993 av kvinnor. År 

1997 steg siffran till 47 procent för kvinnor inom parlamentet i Finland. Till skillnad från 

Finland rör sig kvinnor varken ute under nattetid eller med manligt sällskap i vissa 

engelsktalande länder (Angloamerika). Däremot sker det i Finland och andra skandinaviska 

länder där kvinnor inte är bundna till den privata sfären och inte exkluderade från den 

offentliga sfären, vilket visar en skillnad på genusrollerna i olika länder (Koskela 1997, s. 

302). 

  

En forskningsanalys gjordes av Koskela på kvinnor i Helsinki, vilket strävade efter att forska 

djupare inom frågor om rädsla, mod och könsmakt. Analysen bestod av kvinnor i ålder 20–82 

och olika intervjumetoder bland annat gruppintervjuer, enskilda intervjuer och djupintervjuer. 

Anledningen till de olika intervjumetoderna var att uppnå olika svar. Exempelvis var 

anledningen till gruppintervjuerna att hjälpa kvinnorna minnas berättelser med hjälp av 

varandras svar, vilket tillförde diskussion och ledde till att kvinnorna lättare delade med sig. 

Kvinnor som inte hade mod att ta sig till gruppintervjuerna fick möjligheten att skicka in en 
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skriven berättelse om sina erfarenheter av rädsla i det urbana rummet. Åldern på de kvinnor 

som skickade in historier omfattar åldrar från 26–82 år medan de vanliga intervjuerna 

omfattar kvinnor i åldrarna 20–43 (Koskela 1997, s. 303). 

  

I Finland har Koskela undersökt kvinnors upplevelse av otrygghet och hur otryggheten kan 

motarbetas, samt försökt hitta en lösning till att övervinna otryggheten. Hennes studie 

definierar fyra kategorier som uttrycker mod i det offentliga rummet även om man upplever 

otrygghet. Den första kategorien är att resonera, vilket kan ses som en brygga mellan mod och 

otrygghet. Resonera kan ses som en strategi som kvinnor använder för att övertyga sig själva 

om att det inte är nödvändigt att känna sig otrygg. Detta fungerar inte för alla kvinnor, men 

för vissa kan strategierna leda till en ökad trygghet, därmed även en ökad livskvalitet. Den 

andra kategorin är kulturell relativitet vilket handlar om att kvinnor utgår från den finska 

kulturen vilken de anser som trygg. I jämförelse med andra kulturer i utlandet som anses 

otrygga upplevs det ännu tryggare i den finska kulturen för att det är den vardagen kvinnan är 

van vid. Den tredje kategorin handlar om att kvinnan behärskar platsen eller skapar en känsla 

av att hon är hemma. En kvinna känner sig oftast tryggare på en välkänd plats och kan på så 

sätt avlägsna känslan för hot och rädsla. Den fjärde kategorin vilket också är den sista handlar 

om social kompetens, vilket innebär att kvinnan litar på andra människor och anser sig kunna 

ta hand om hotfulla situationer som hon utsätts för (Koskela 1997, s. 301–305). 

 

Koskela studie visar att kvinnor som rör sig i det offentliga rummet omvandlar rummet till en 

plats mer tillgänglig för kvinnor eftersom deras närvaro skapar nya rörelsemönster. Detta 

ändrar även maktförhållandena mellan kvinnor och män eftersom kvinnorna kliver utanför 

deras genus och istället uppträder självsäkert och modigt (Koskela 1997, s. 316). 

 

2.3.3 ORSAKER TILL RÄDSLA HOS KVINNOR I DEN OFFENTLIGA SFÄREN 

De framträdande orsakerna till kvinnors rädsla i det offentliga rummet är sålunda de ojämna 

maktförhållande mellan kvinnor och män, vilket har resulterat i att kvinnor har mindre 

handlingsutrymme i vardagen bland annat under dygnets mörka timmar och runt områden 

som har låg mänsklig aktivitet, exempelvis tunnlar och parkeringshus under kvälls- och 

nattetid. Dessutom förstärks dessa förhållanden med hjälp av medias bild av hot eftersom det 

gör att kvinnor hellre stannar hemma än att riskera överfall eller våldsbrott. Vidare bidrar 
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isolering och exkludering i form av kameraövervakning till en förstärkt bild av den andre, 

vilket i förhållande till rädsla är en individ eller grupp som upplevs som hotfull.  

 

2.4 UNDERLAG FÖR ANALYS 

Ovanstående forskning är värdefull för denna studie då den bidrar med en förförståelse för hur 

rädsla uppfattas och hanteras av kvinnor i det offentliga rummet. Dessutom bidrar 

forskningen med underlag för studiens analys, då begrepp och teorier som bland annat 

stranger-danger det vill säga rädslan för främlingar, och terror-talk vilket innebär att föräldrar, 

media och anhöriga påverkar individens uppfattning om hot kommer ligga till grund för hur 

intervjumaterialet analyseras och kodas. Vidare kommer orsaker som tid på dygnet, årstid, 

samt isolerade och tomma platser tillämpas i analysen som en grund för att förstå 

respondenternas känslor och upplevelser av vissa platser. 
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3 METODAVSNITT 

Detta kapitel redogör för kvalitativ metod. Kapitlet presenterar även metoden som utförts i 

denna studie, vilket är walking interviews samt tillvägagångssätt för utformningen av 

intervjuguider- och frågor. Vidare motiveras och presenteras val av undersökningspersoner, 

etiska hänsynstaganden, behandling av material samt för- och nackdelar med metodval.  

 

3.1 KVALITATIV METOD 

Kvalitativ metod karaktäriseras av närhet till studien eller de objekt som undersöks. Detta 

innebär att forskaren och objektet kommer så pass nära varandra att forskaren fysiskt befinner 

sig i situationer som studieobjektet upplever. Syftet med sådan metod är att få djupare 

förståelse för hur organisationer, individer och grupper agerar i olika situationer. Vidare 

strävar kvalitativa metoder efter att upptäcka underliggande strukturer som skapar sociala 

ordningar. Det innebär att forskare bland annat väljer undersökningspersoner som förväntas 

ge varierade svar och upplevelser i syfte att få en nyanserad helhetsbild av objektet man 

studerar (Holme & Solvang 1997, s. 92–95). 

 

Kvalitativ metod hjälper forskare att få djupare förståelse för varför rädsla skapas. Mentala 

och sociala processer framhävs eftersom kvalitativa metoder innebär att forskare undersöker 

olika processer på djupet. Metoden hjälper även till att ge en förståelse för hur något 

produceras och reproduceras relaterat till rädsla. Mycket av den sociala kontrollen över 

kvinnor har exempelvis att göra med normer för respekt det vill säga att man bör vara en god 

moder, vilket undermedvetet innebär att man ska skydda sitt barn och sin familj från fara. 

Följaktligen resulterar normerna i att kvinnor begränsar sina barn från olika platser och 

därmed begränsar barnens plats i det offentliga rummet redan från ung ålder. Säkerhet blir 

därför det som styr vardagen för kvinnor och barn (Koskela 1999, s 114–115). 

 

Feministiskt geografiska metoder utvecklades genom att kvinnor välkomnades in i den 

geografiska forskningen. Från början behandlade kvinnliga geografer bortfall inom 

geografiskt material, men sedan började kvinnliga geografer utforska kvinnors liv, 

erfarenheter och upplevelser som undersökningsobjekt. Skillnader mellan traditionella 

geografiska metoder och kvinnliga geografiska metoder var att de traditionella geografiska 

metoderna tog avstånd från undersökningsobjektet i syfte att inte påverka materialet, medan 
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kvinnliga metoder karaktäriseras av närhet till subjektet, vilket definierade feministiskt 

geografiska metoder som empatiska och solidariska. Vanliga metoder inom feministisk 

geografi är bland annat djupintervjuer och observationer. Båda metoderna är småskaliga, 

detaljerade och kvalitativa, vilket således kräver att forskaren lyssnar, erkänner och troligtvis 

relaterar till vad undersökningspersonerna säger. Med hjälp av kvalitativa metoder minskar 

avståndet mellan forskare och respondent, vilket möjliggör skapandet av relationer mellan de 

två (McDowell 1997, s. 388, 392) 

 

3.2 WALKING INTERVIEWS 

Walking interviews undersöker relationen mellan vad människor säger och när de säger det. 

Studier har visat att walking interviews påverkar undersökningspersoners svar och 

reflektioner eftersom formen på intervjun och förhållandet till miljön gör att man får insamlad 

mer värdefulla data istället för att respondenten försöker leta efter rätt svar. Att fysiskt befinna 

sig på en plats som respondenterna beskriver gör även att forskare får en tydligare bild av 

bakomliggande orsaker till exempelvis rörelsemönster i det offentliga rummet. Dessutom har 

respondenter enklare att sätta ord på sina känslor och åsikter när de befinner sig på platsen då 

de upplever känslorna där och då. Detta indikerar att natur och miljö är viktiga faktorer i 

forskningssammanhang såsom diskussioner och intervjuer, eftersom det ger både forskaren 

och respondenten möjlighet att komma fram till samma konsensus (Evans & Jones 2011, s. 1–

6).  

 

En annan fördel med walking interviews är att forskare får en inblick i attityder emot vissa 

platser samt kunskap om platser utifrån respondenters minnen och erfarenheter. Forskaren får 

även förståelse för hur platser skapas genom olika vägar och omvägar som människor tar det 

vill säga hur människor införlivar platsen. Det är därmed en mer intim form av kvalitativ 

undersökningsmetod. Det är dock viktigt att ha i åtanke vilka undersökningspersoner som 

exkluderas av sådana forskningsmetoder vilket i detta fall är de som inte kan gå långa 

sträckor, samt de som inte vill eller vågar gå långa sträckor. Med detta i åtanken kan data som 

äldre undersökningspersoner besitter, exempelvis historisk relation till platser gå förlorad 

(Evans & Jones 2011, s. 7–8). 

 

Hjälpmedel för walking interviews kan exempelvis vara att markera ut vilka platser 

respondenterna stannar vid på kartor så forskaren slipper notera under promenaden, samt 
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inspelare och anteckningsblock. Inför analysen av sådana intervjuer kan forskaren börja med 

att undersöka vilka diskurser som dominerar på dessa platser. Människors relation till platser 

är grundläggande för hållbarhet inom planering vilket gör walking interviews till en viktig 

faktor för beslutsfattande kring nedläggning av servicebyggnader och institutioner eftersom 

intervjuerna bidrar med värdefulla data kring människor behov av platsens funktioner. Detta 

innebär att platser som inte används på grund av att människor inte har en relation till dem 

blir ohållbara ur planeringsperspektiv (Evans & Jones 2011, s. 9, 16–17). I denna studie har 

metoden tillämpats med hjälp av inspelningsapparat och digitala kartor tagna från Google 

kartor i syfte att förtydliga respondenternas rutt mellan bostad och arbete samt illustrera de 

platser som respondenterna känns sig oroliga inom. Detta, då respondenternas sträckor mellan 

bostad och arbete varit relativt korta. 

 

3.3 URVAL OCH UTFORMNING AV INTERVJUGUIDE 

I metoden har respondentintervjuer tillämpats det vill säga att intervjuer skett med personer 

som har chans att direkt beröras av otrygghet i det offentliga rummet i sin vardag. Inför 

intervjuerna valdes sex kvinnor ut i åldrarna mellan 20 till 60 år eftersom kvinnor i den 

åldersgruppen oftast rör sig ute på egen hand. Respondenterna valdes genom ett 

bekvämlighetsurval det vill säga ett urval som bestod av kontakter som tar sig till arbetet via 

cykel, promenad eller kollektivtrafik. Beslutet att utgå ifrån ett bekvämlighetsurval grundade 

sig dels i våra egna sociala nätverk och minnen av kontakters val av transportmedel mellan 

bostad och arbete, dels på grund av att deras rutt mellan bostad och arbete överensstämmer 

och kan bidra med värdefulla data till studiens syfte och frågeställningarna. Dessutom sparar 

bekvämlighetsurval tid samtidigt som det förhoppningsvis bidrar till en ökad bekvämlighet 

mellan forskare och respondenterna då man känner varandra sedan innan. Förutom 

åldersskillnader har kvinnorna valts ut med fokus på olika etniska bakgrunder och 

bostadsområden, både inom och utanför city i syfte att få ett så brett informationsinnehåll som 

möjligt. Detta, eftersom skillnader i ålder, ekonomi och etnicitet har en påverkan på hur 

individer upplever olika situationer (Holme & Solvang 1997, s. 105–107).   

 

Bekvämlighetsurval har i denna studie varit en fördel då respondenterna valts ut genom 

kontakter som rör sig i och upplever rädslans rum dagligen, vilket gör de till pålitliga källor 

för vad rädslan rum är och hur det ser ut. Ett sådant urval främjar därmed insamlingen av 

värdefulla data som krävs för att kunna uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna. 
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Svårigheterna med ett sådant urval var dock att utvärdera respondenternas data källkritiskt det 

vill säga att jämföra respondenternas känslor och upplevelser med känslor som undersökts i 

tidigare forskning och liknande studier (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2016, s. 152). 

 

Intervjufrågorna utformades som en kombination av öppna frågor det vill säga frågor som 

kräver beskrivande svar, exempelvis ”hur skulle du beskriva din väg mellan hem och arbetet”, 

samt halvstrukturerade frågor som uppkom under intervjuernas gång exempelvis ”varför 

känner du så” (Se Bilaga 1). Syftet var att få respondenterna att känna sig bekväma och 

uttrycka sig fritt, därför har intervjuerna följt Holme & Solvangs (1997) ram för intervjuer. 

Strategin för intervjufrågorna låg således till grund för en sanningsenlig bild av kvinnornas 

upplevelser av rädsla och hot i det offentliga rummet. Som forskare gjorde vi vårt bästa för att 

ställa lagom med frågor så att respondenterna inte skulle känna sig påtvingade. 

Respondenterna fick även chans att gå igenom sina svar i efterhand, vilket gav de möjligheten 

att ge en ärligare bild av deras inställningar mot rädsla. Dessutom hölls intervjuerna på platser 

som kvinnorna rör sig i till och från arbetet, således platser som kvinnorna känner igen och 

navigerat sig inom tidigare. Det var viktigt att respondenterna kände sig bekväma, därför fick 

de välja tid och plats för intervjun samt beskriva platsen de valt utifrån sitt eget perspektiv i 

förhållande till erfarenheter och minnen. Intervjuerna pågick mellan 10–30 minuter beroende 

på respondenternas varierande upplevelser och känslor som beskrevs under intervjuernas gång 

(Holme & Solvang 1997, s. 107).  

 

Studiens tidigare forskning som bland annat innefattar Koskela (1999) samt Andersson (2001) 

och Valentine (2004) har legat till grund för hur intervjufrågorna utformats. Exempelvis har 

frågorna utgått från vad faktorer som tid på dygnet och årstid har i förhållande till 

respondenterna väg mellan bostad och arbete, vilket redovisas som avgörande faktorer för 

kvinnors rörelsemönster både i Koskela och Anderssons studier. Ytterligare frågor kring 

respondenternas beskrivning av oro under vägen till och från arbetet har utformats med 

bakgrund till hur Valentine (2004) belyser den andre, som uppfattas som hotfull. I större drag 

har intervjufrågorna utformats med England & Simon (2010), Listerborn (2002) och Pains 

(2001) beskrivning av rädslans geografier och strategier.  

 

Kvalitativ intervju som metod, medför dock både möjligheter och svårigheter. Bland annat 

ger kvalitativa intervjuer möjligheter för forskare att undersöka en stor flexibilitet i vardagliga 

situationer. Vanligtvis grundar sig valet av kvalitativ intervju som metod i att forskare vill 
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undersöka olika samhälleliga fenomen, exempelvis kvinnors rörelsemönster som denna studie 

undersöker. Svårigheter som dock kan uppstå är bedömningen av lagom många 

undersökningspersoner, samt rätt undersökningspersoner för studiens syfte. Dessutom är 

kvalitativa intervjuer tidskrävande. Detta, då tidsbokning, intervju, transkribering och kodning 

tar tid att behandla (Holme & Solvang 1997, s. 99–100). 

 

3.4 ETISKA HÄNSYNSTAGANDEN 

När undersökningspersonerna kontaktades blev de informerade om hur deras uppgifter skulle 

behandlas och varför intervjuerna skulle ske. Vi förberedde respondenterna via telefon om 

vad intervjun skulle handla om i syfte att trygga respondenterna samt för att de skulle få en 

chans att välja om de ville delta i intervjun eller inte eftersom vi var tydliga med att det var ett 

frivilligt deltagande. De blev informerade om att intervjumaterialet endast skulle behandlas 

inom uppsatsen som en del av studiens metod samt att intervjuerna skulle spelas in. Dessutom 

fick det information kring konfidentialitet där vi innan intervjuerna var tydliga med att 

kvinnorna inte behövde uppge namn eller annan känslig information utan att intervjuerna 

behandlar kvinnor i olika åldrar och bostadsområden och deras rörelse i det offentliga 

rummet, därav valde vi att namne respondenterna efter deras områden. Som nämnt fick 

respondenterna själva bestämma tid och plats för intervjun, dock var vi tydliga med att 

intervjuerna skulle hållas under en viss vecka, vilket var veckan 19 (Holme & Solvang 1997, 

s. 333–336).  

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är en kodex inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning som innehåller 4 krav för hur forskning ska bedrivas med ett 

etiskt ansvar. Informationskravet innebär att forskaren ska vara tydlig med att informera 

deltagare i studier och undersökningar om vad syftet med undersökning är, samt att det är 

frivilligt att både delta och dra tillbaka sitt deltagande. Vidare innebär samtyckeskravet att 

forskaren behöver samtycke från deltagaren bland annat om på vilka villkor undersökningen 

ska ske. Dessutom måste forskare uppfylla konfidentitalitetskravet, vilket innebär att 

forskaren utlovar konfidentialitet gentemot deltagaren och i vissa fall tystnadsplikt. 

Följaktligen innebär nyttjandekravet att deltagarens personuppgifter endast behandlas för 

forskningssyftet i fråga (Vetenskapsrådet u.å. s. 6–14).  
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Då deltagarna i denna studie blev informerade om i vilket syfte intervjuerna skulle utföras, att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbokas, samt fick välja tid och plats det vill säga ställa 

egna villkor så har studien tillämpat både informationskravet och samtyckeskravet. Dessutom 

blev deltagarna informerade om att de inte behövde uppge känslig information utan behålla 

fokus för intervjun på rutten mellan bostad och arbete, samt att informationen endast 

behandlas inom denna studie. Således har även konfidentialitets- och nyttjandekravet 

uppfyllts.   

3.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR BEHANDLING AV INTERVJUMATERIAL 

Intervjuerna har utförts med hjälp av inspelningar som sedan transkriberats. För att vidare 

kunna koda och behandla materialet har varje intervju utgått från samband mellan de koder 

som upptäckts och studiens tidigare forskning inom genus och feministisk geografi. Således 

har faktorer som bland annat tid på dygnet, årstider samt uppfattningen om den andre 

behandlas i utformningen av intervjuguiden och tillämpningen av metoden walking 

interviews. 

 

Kodning innebär att man analyserar sitt material i mindre delar. Detta är nödvändigt eftersom 

det möjliggör en djupare förståelse för materialets värde i olika forskningssammanhang. Att 

koda innebär att forskaren ger särskilda ord, stycken och meningar koder som företräder 

verkligheten. Med hjälp av kodning förenar således forskaren delar ur ett material som 

behandlar samma värdeladdade ord, meningar och stycken, och som därmed föreställer det 

verkliga livet. Kodning underlättar därmed forskares sökning efter värdefulla delar, ord och 

meningar i forskningsmaterialet. För kvalitativ metod är kodning idealt då det skapar en 

ordning i ett icke strukturerat material, vilket ofta karaktäriserar intervjuer. Dessutom 

framhäver kodning sambandet mellan hypotes, tidigare forskning och insamlade data 

(Aspling 2016, s.13, Hjerm, Lindgren & Nilsson 2016, s. 37–39).  

 

Intervjuerna i denna studie har kodats med hjälp av ett kod-schema där varje kod skrivits ner i 

ett separat dokument och sedan fått en beskrivning av vad den innebär. Vidare har varje kod 

jämförts med en tidigare definition av samma kod, vilket innebär att vi ställt vår egen kodning 

i förhållande till tidigare forsknings definition av samma kod och jämfört dem. Koderna har 

sedan delats in i större kategorier för att ge en övergriplig bild av deras innebörd. Följaktligen 

har materialet behandlats i förhållande till studiens syfte och frågeställning i form av teman 

som kategorierna delats in i. Intervjumaterialet har behandlats genom att skapa kategorier och 
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teorier med hjälp av det empiriska materialet. Exempel på hur kodning sker är att forskaren 

börjar med att definiera koderna för att sedan binda ihop olika koder i större kategorier. 

Vidare sammanlänkas olika kategorier in till temat om sådana upptäcks. Kodningen i denna 

studie har dessutom utgått ifrån en selektiv kodning det vill säga att materialet har kodats 

utifrån studiens särskilda tema, vilket är kvinnors känslor, erfarenheter och strategier i 

förhållande till rädsla och hot i det offentliga rummet (Aspling 2016, s. 10–22). En illustration 

på hur kodningen utförts visas nedan utifrån en modell i Saldana (2013).  

 

 
                   (Figur 1. The Coding Manual for Qualitative Researchers. Saldana  

2013, s. 13). 

 

De teman som framtagits i kodningen av denna studie är som nämnt avgränsade till studiens 

behandlingsområde och har därför identifierats som trygghet och otrygghet. Kategorierna har 

identifierats som känslor, roller och praktiskt handlande (Aspling 2016, s. 18), vilket innebär 

att respondenternas svar har kodats utifrån vilka känslor de upplever på väg till och från 

arbetet, vilka roller de anses ha när de förflyttar sig i det offentliga rummet samt vilka 

strategier som tas till under förflyttningen till och från arbetet. 

 

Frågeställningarna i denna studie som undersöker vilka faktorer som ligger bakom 

otrygghetskänslor för kvinnor i Örebro samt vilka rädslans rum i Örebro är, har således 

utifrån kodningen besvarats med hjälp av respondenternas svar under vandringsintervjuerna. 

Detta innebär att värdefulla ord det vill säga koder har kategoriseras och sedan tematiseras i 

syfte att besvara frågeställningarna på ett tydligt sätt, vilket framförallt framkommer i 

studiens analyskapitel men även i resultat och slutsatsdelen av studien.  
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4. RESULTAT  

I detta avsnitt presenteras materialet som samlats in i samband med intervjuerna som utförts. 

Avsnittet inleds med en beskrivning av vilka geografiska platser intervjuerna tagit plats på 

och sammanfattas med en gemensam presentation av känslor, upplevelser och citat som 

representerar generella drag av respondenternas väg till och från arbetet. I avsnittet 

presenteras två kartor i syfte att förtydliga respondenternas rörelsemönster. Resterande kartor 

presenteras i bilaga 2 då rädslans rum i dessa intervjuer såg relativt likadana ut (se bilaga 2). 

För att garantera respondenterna konfidentialitet har endast respondenternas bostadsområden, 

arbetsplatser, samt deras identifierade rädslans rum pekats ut på kartorna med hjälp av 

textbubblor. Resultaten har sammanställts utifrån gemensamma drag i samtliga respondenters 

intervjuer i syfte att framställa en helhetsbild av resultaten med koderna som framtagits.  

 

4.1 GEMENSAMMA STRATEGIER MOT RÄDSLA I DET OFFENTLIGA RUMMET 

Intervjuerna som utförts har tagit plats i de geografiska områdena mellan Brickeberg-

Brickebacken, Nya Hjärsta-Markbacken, Vasastan-City, Lundby-Varberga, Varberga-

Västhaga och Tybble-Marieberg. Respondenternas känslor och upplevelser längs sträckan 

mellan bostad och arbete har i detta avsnitt använts för att lyfta fram värdefulla strategier och 

faktorer för rädsla hos kvinnor i Örebro.  

 

Respondent Vasastan, är bosatt på andra sidan järnvägen och passerar igenom en tunnel in till 

stadskärnan där hon arbetar (se figur 1). Respondenten arbetar nattetid som receptionist på ett 

hotell, och för att ta sig mellan bostad och arbete måste hon ta sig igenom en lång tunnel som 

är avskärmad dels till följd av att vägarna på båda sidorna av tunneln lutar uppåt det vill säga 

att tunneln således blir nedsänkt. Tunneln är även lång och känd i lokaltidningen som otrygg. 

Vidare måste respondenten ta sig igenom ett tomt torg efter att hon tagit sig in i Vasastan 

igen, där hon genar igenom bostadsbyggnader eftersom det gör henne synligare för andra 

människor. Respondenten stannade på torget och pekade emot tunneln när hon beskrev hur 

tunneln är nedsänkt, samt i mitten av tunneln när hon beskrev hur hon kände sig osynlig. 

Respondenten beskrev tid på dygnet som en avgörande faktor för huruvida hon känner sig 

trygg eller otrygg.  
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”Det är ju obehagligt att ta sig igenom tunneln oavsett om det är vinter eller sommar. 

Däremot känns det lite tryggare att gå där på dagen eftersom det finns människor runt ifall 

någonting skulle hända. Men annars känns det som att man skulle hinna bli överfallen eller 

vad som helst utan att någon skulle märka något eftersom den är så lång och mörk. Det känns 

som att ingen ser dig när du väl är inne i tunneln.”  

(Respondent Vasastan) 

 
Figur 2: Karta över Vasastan Örebro. Källa: Google Maps (2019a). Röda markeringar är 

egen bearbetning. 

  

Även respondent Brickebacken, som tar sig från sin bostad i Brickeberg till arbetet i 

grannområdet Brickebacken beskrev bland annat tid på dygnet som en avgörande faktor för 

trygghet respektive otrygghet. Passagerna in till Brickebacken består av broar och backar som 

omringas av skogar och grönområden på båda sidor. Respondenten arbetar i utkanten av 

Brickebacken och tar sig därför igenom hela området med hjälp av antingen promenad eller 

cykel för att komma till arbetet (se figur 2). Enligt respondenten var hennes val av 

transportmedel beroende av avstånd men även av tid på dygnet eftersom hon upplevde 

otrygghet när hon öppnar tidigt på morgonen. Respondenten gjorde ett stopp vid en 

skogsdunge som hon upplevde otrygg till följd av att hon kände sig osynlig där (se figur 2).  

 

”Nu när det är vår och sommar, då tycker jag att det är ganska ljust och man vågar ju vara 

ute fram till klockan åtta, nio kanske, tills det blir mörkt, innan det blir mörkt. Det blir 

tryggare tycker jag att gå flera stycken, jag tycker inte om att gå själv. Uppe i Brickebacken 

runt skogen, eller gå i skogen själv eller vissa stigar och sådär.” 

(Respondent Brickebacken) 
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Figur 3: Karta över Brickebacken Örebro. Källa: Google maps (2019b). Röda markeringar 

är egen bearbetning. 

 

Respondent Hjärsta utryckte liknande otrygghetskänslor gentemot mörker då hon beskrev att 

hon oftast promenerar från Hjärsta där hon bor, igenom en skog för att komma till 

Markbacken där hon arbetar. Respondenten beskrev hur hon upplever rädsla under kvällstid 

när det rör sig män igenom skogen, men menade att hon försökte övertala sig själv att vara 

modig. Likaså uttryckte respondent Tybble att kvällstid i det offentliga rummet upplevs som 

otryggt. Bland annat beskriver respondenten att den tomma parkering hon passerar för att ta 

sig till hållplatsen efter arbetstid upplevs som otrygg eftersom den är mörk, tom och stor. Hon 

stannar till vid utgången av gallerian där parkeringen börjar och pekar både mot 

busshållplatsen och Burger King som ligger beläget precis bakom hållplatsen när hon 

beskriver avståndet mellan gallerian och hållplatsen, samt hur tomt det är i parkeringsområdet 

och kring hållplatsen när hon beger sig hem till följd av att gallerian och verksamheterna 

runtomkring stängt.  

 

”På somrarna bryr jag mig inte så mycket eftersom att det är ljust även när jag slutar runt 

halv nio på kvällen. Men på vintrarna brukar jag ringa så att jag pratar med någon när jag 

tar mig till bussen, när jag går av och hela vägen in till porten.” 

(Respondent Tybble) 
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Likt respondent Hjärsta uttryckte respondent Brickebacken en otrygghetskänsla gentemot 

skogspartier vilket var en återkommande faktor för otrygghet även i respondent Varberga, 

Tybble och Lundbys intervjuer. Respondenterna beskrev skogen som en plats där de blev 

osynliga för allmänheten, vilket ökade risken för hot.  

 

”Hmm annars vet jag inte, det är ju hela känslan av att gå i skogen och man känner sig typ 

instängd och hjälplös ifall nått skulle hända en… Säg att en man skulle komma ut från skogen 

här och börja attackera dig och försöka våldta dig … Vem fan ska se dig då eller höra dig… 

Det är något som känns läskigt faktiskt …. ”  

  

 (Respondent Varberga) 

 

”Alltså mer belysning .. (paus) man skulle ju inte kunna ta bort skogen, men kanske gör allt 

mer rent och rensa buskar så man ser mer… Alltså egentligen är det ju skog på båda sidorna, 

det är ju bara en bilväg emellan så att jag skulle ju inte veta vart jag skulle ta vägen ifall 

något skulle hända mig… För jag är ju inte så nära någonting egentligen.”  

(Respondent Lundby) 

 

Dessutom uttryckte samtliga respondenter att ensamhet var en faktor för otrygghet. Bland 

annat beskrev respondent Tybble och Hjärsta att de, genom varningar från föräldrar och 

kollegor inte rör sig ute ensamma utan tar till strategier som att prata i telefon hela vägen hem 

och ta omvägar genom bostadshus.  

 

”Så jag tror att det kanske blir en blandning av det här att man bör vara försiktig och på sin 

vakt, och så går man genom ett stor tomt område. Att man jagar upp sig själv lite tror jag, för 

att man har fått för sig att det skulle kunna hända något här.” 

(Respondent Tybble) 

 

Utöver föräldrar och kollegors varningar beskrev respondent Brickebacken hur tidigare 

upplevelser i det offentliga rummet präglat hennes uppfattning om hot än idag. Respondenten 

beskrev att bland annat vintrar och tidiga morgnar upplevdes otrygga när hon begav sig till 

arbetet, samt vart denna uppfattning härrör ifrån. 
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”Den känslan kommer ifrån tror jag, ifrån längesedan när jag var i 20, 25 års åldern då när 

jag jobbade på stan och skulle ta mig... åka buss, och gå själv vid busshållplatsen då... var 

det... en som följde mig till nästa busshållplats, fast det var så tidigt på morgonen. Och då var 

vi själva på gatan och det var vinter... Så jag tror att jag har den rädslans därifrån, när jag 

försökte springa ifrån den här personen som följde efter mig. Jag tror att det ligger lite i det.” 

(Respondent Brickebacken) 

 

Vidare uttryckte ett antal respondenter trygghetskänslor gentemot det offentliga rum som 

direkt sammanlänkas med deras bostad. Exempelvis beskrev respondent Lundby, som 

upplevde otrygghet inom mörka offentliga rum och skogspartier, att otryggheten upphör när 

hon kommer fram till området Lundby där hon är bosatt. Detta till följd av att hon blir 

synligare för människor i förhållande till skogspartier och tomma garage som hon passerar på 

väg till arbetet.  

 

Respondent Tybble, som tar sig med kollektivtrafik till arbetet i Marieberg uttrycker liknande 

trygghetskänslor mot det offentliga rum precis utanför hennes bostad då hon beskrev att hon 

har bra koll på vilka som rör sig där, vilket gör henne tryggare. Dessutom beskrev hon att 

kontroll över platsen utgör trygghet då hon bland annat berättade att mindre utrymmen som 

exempelvis bussar gör det enklare för henne att kontrollera människorna runtomkring, därmed 

även bedöma risken för hot. 

 

”I bussen kan jag liksom kontrollera vilka som kommer in och som kliver av. Men ute så finns 

det ju inte riktigt några väggar, så människor kan ju röra sig vart som helst. (paus) Jag vet 

inte, det känns som att man inte har samma kontroll ute helt enkelt.” 

(Respondent Tybble) 

 

Respondenternas förslag på åtgärder var bland annat rensning av buskar, bättre belysning i 

skogar och tunnlar samt övervakning och vakter på tomma mörka platser. Respondent 

Vasastan föreslog att verksamheter och live övervakning kan göra passerande människor i 

tunnlar synligare. Respondent Tybble föreslog att kvällsvakter skulle öka trygghetskänslan 

under kvällstid och respondent Brickebacken föreslog likt respondent Hjärsta och Lundby att 

bättre belysning inom skogen bidrar till ökad trygghet. Respondenternas känslor och 

upplevelser i det offentliga rummet kan därmed beskrivas i två stora drag, vilka är rädsla för 

hot i instängda områden som framförallt skogar, samt rädsla för hot i den nattliga staden.  
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5. ANALYS 

Detta kapitel analyserar resultaten som framkommit under intervjuerna i förhållande till 

tidigare genus- och feministiskt geografisk forskning. Analysen har strukturerats så att den 

utgår ifrån de kategorier som definierats under kodningen av intervjuerna det vill säga 

känslor, roller och praktiskt handlande. Vidare sammanställs kategorierna i de större teman 

som kodats alltså trygghet och otrygghet. Dessa utgör utgångspunkten för analysen av 

sambandet mellan tidigare genus- och feministisk geografisk forskning och intervjuerna som 

utförts. I detta kapitel presenteras även nya citat ur intervjuerna i syfte att stärka kopplingar 

mellan kvinnornas upplevelser i rummet ytterligare. 

 

5.1 KÄNSLOR OCH UPPLEVELSER I DET OFFENTLIGA RUMMET 

Rädsla kan innebära flera faktorer, såsom social rädsla, vilket riktar in sig på individens rädsla 

kring identitet och den andre som anses avvikande från ens egen identitet. Rädslans rum 

påverkas av olika faktorer såsom rädsla för brott, vilket i sin tur påverkar exempelvis 

individens rörlighetsmönster. Således formas rädslans geografi med hjälp av rädsla för brott. 

Detta grundar sig i uppfattningen om individens rädsla för hot, vilket påverkar individens 

vardagsrutin samt formar hens rörelsemönster genom att individen undviker vissa platser som 

känns hotfulla och otrygga (England & Simon 2010, s 201–202).  

 

Samtliga respondenter har under sina intervjuer uttryckt att vissa platser känns hotfulla och 

otrygga, men dock inte i samma utsträckning. Platser som framställt likadana känslor av 

otrygghet är exempelvis skogspartier och buskar. Däremot har alla respondenterna någon 

gång under sin intervju upplevt känslan av otrygghet. Detta har påverkat vissa respondenter 

som Hjärsta, Varberga, Lundby och Vasastan, som beskriver hur årstider och tider på dygnet 

påverkar deras känsla av trygghet och otrygghet. Respondent Varberga är ett tydligt exempel 

på hur sådana faktorer påverkar hennes uppfattning om otrygghet där hon under intervjun 

beskrev hur mörka vintrar gör att hon ändrar vägen till och från arbetet, vilket liknar England 

& Simons (2010) forskning om hur rädsla kan påverka individens rörelsemönster i 

vardagslivet.  
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”Jaa givetvis, jag kan tycka att årstid gör att det varierar mest... när det är vinter och mörkt 

ute då vågar jag nästan aldrig ta mig till jobbet via skogen. Men så fort de börjar bli ljust ute 

så känner jag mig tryggare att gå igenom skogen.”  

(Respondent Varberga) 

 

Respondenten beskriver hur känslan av otrygghet påverkar hennes väg till och från arbetet. 

Vägen genom skogen som hon vanligtvis promenera igenom ändras när mörkret träder fram, 

vilket gör att hennes väg till arbetet som hon gärna vill använda och som är den snabbaste 

vägen till arbetet upplevs som otrygg. Detta till följd av att platsen upplevs som hotfull, 

därmed även att rädslan för brott ökar när det är mörkt ute. Mörker är således en bidragande 

faktor för konstruktionen av rädslans rum. 

 

”Hmm annars vet jag inte det är ju hela känslan av att gå i skogen och man känner sig typ 

instängd och hjälplös ifall nått skulle hända än… Säg att en man skulle komma ut från skogen 

här och börja attackera dig och försöka våldta dig … Vem fan ska se dig då eller höra dig… 

Det är något som känns läskigt faktiskt …. ”  

  

 (Respondent Varberga) 

 

Vidare förklarar respondenten att mörka vintrar bidrar till hennes rädsla för överfall i skogen 

och menar att hon hade hon känt sig hjälplös och osedd om ett överfall hade inträffat. 

Respondentens rädsla för hot och brott av den andre överensstämmer med England och 

Simons (2010) forskning kring hur rädsla för brott påverkar kvinnors rörelsemönster i det 

offentliga rummet eftersom respondenten undviker platser som upplevs otrygga. Vidare 

definieras den andre som en man i respondentens citat eftersom det var mannen i skogen som 

utstrålar kvinnans rädsla för brott, vilket kan kopplas ihop med Franck och Paxons (1989) 

resonemang kring att kvinnors rädsla är sammankopplad med deras fysiska kapacitet, vilket 

innebär att kvinnor betraktar sig själva som svagare än män. I sin tur skapar detta oroskänslor 

hos kvinnor när de rör sig i det offentliga rummet (Franck & Paxon 1989, s. 128). Mannen 

anses således vara hotfull mot kvinnan, vilken även kan bero på att sexualbrott oftast utförs av 

män. Denna bild framställs och förstärks via media, således bildar det en uppfattning om att 

mannen är ett hot i det offentliga rummet (Valentine 2004, s. 15). 
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5.2 ROLLER I SAMHÄLLETS MAKTSTRUKTURER 

De maskulina och feminina genusrollerna speglar inte bara vilket kön man tillhör, utan bidrar 

även till att reproducera rådande över- och underordningar mellan män och kvinnor. I 

undersökningen av kvinnors rörelsemönster till och från arbetet dyker olika indikationer på 

vilka roller kvinnan själv uppfattar att hon har i det offentliga rummet upp. Kvinnans roll 

avgör följaktligen vilka rum som uppfattas trygga respektive otrygga beroende på hennes 

tillhörighetskänsla. Genus- och maktförhållandena mellan kvinnor och män utgör den rådande 

hegemonin inom ett område eller på en plats. Beroende på vilken grupp av människor som 

dominerar området, definieras följaktligen vilka roller som resterande grupper av människor 

har när de kliver in i olika rum. Således skapas sociala ordningar mellan människor i det 

offentliga rummet (De los Reyes & Mulinari 2005, s. 7, 47–55). 

 

Uppfattningen om att kvinnor tillhör det privata rummet och att männen tillhör det offentliga 

har präglats av historien, vilket bidragit till att kvinnor blivit mer sårbara när de rör sig i den 

offentliga sfären. Dessutom har män och kvinnor olika förväntningar att leva upp till beroende 

på deras genus, vilket innebär att männen förväntas arbeta (i det offentliga) medan kvinnan 

förväntas ta hand om barnen och stanna hemma (i det privata). Sådana förväntningar hjälper 

till att reproducera maktförhållanden mellan kvinnor och män, således även kvinnors roll i 

samhället (Franck & Paxon 1989, s. 122–125). 

 

”Ja, att det kan hända när man är själv, det är inte så många människor runtomkring och… 

det är en skogsdunge, man är… inte liksom synlig för resterande… då kan man vara utsatt 

tycker jag.”  

(Respondent Brickebacken) 

 

Respondent Brickebackens beskrivning av hur synlighet gör henne tryggare i det offentliga 

rummet är ett tydligt exempel på hur sårbara kvinnor känner sig i rum som inte tillhört dem 

genom historien. Hennes beskrivning av när hot uppstår är även en indikation på att rådande 

över- och underordningar mellan män och kvinnor fortfarande reproduceras eftersom hon 

förknippar utsatthet med ensamma kvinnor som inte syns i det offentliga rummet.  

 

Detta kan kopplas till Cultural identity. Cultural identity som betecknar de individer som rör 

sig i det offentliga rummet och som därmed tillhör rummet är en viktig del i känslan av 
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tillhörighet. Detta, eftersom individers sociala och rumsliga plats bidrar till känslan av 

trygghet. Således bidrar en brist på plats i rummet till en känsla av rädsla och otrygghet. 

Kvinnors uppfattning om deras roll i samhället och i det offentliga rummet påverkas därmed 

beroende på hur stor plats hon tar i det (England & Simon 2010, s 202–204). 

 

Vidare spelar media en stor roll i kvinnans identitetsskapande när hon vistas i det offentliga 

rummet, då både social och traditionell media har en hotbild som domineras av män, vilket i 

sin tur bidrar till att hot i det offentliga rummet uppfattas som maskulint. Dessutom målar 

media oftast upp kvinnan som ansvarig för våldsbrott eller sexuella brott som utförts mot 

henne på grund av att hon befunnit sig i ett maskulint rum under exempelvis nattetid på väg 

hem från krogen. Kvinnor förbereder sig därmed på att möta våld i det offentliga rummet, 

vilket är ännu en reproduktion av maktförhållandena mellan kvinnor och män. Då kvinnan 

genom att förbereda sig för våld och undvika områden som riskerar överfall reproducerar 

rädsla i det offentliga rummet, så tar hon även en passiv roll som offer eftersom hon inte 

bryter normerna som förtrycker henne. Genom att minimera sitt utrymme, reproducerar 

således kvinnor en maskulin dominans i det offentliga rummet, vilket gör att kvinnor lever 

under utegångsförbud under stora delar av livet. Sådana maktrelationer kan förklara varför 

kvinnor tar mindre plats i det offentliga rummet, samt varför de känner en känsla av otrygghet 

gentemot rum som inte tillhör dem i västvärldens rådande hegemoni (Koskela 1999, s. 113, 

116–119, Valentine 2004, s. 15).  

 

”Jag försöker ju att ta mig väldigt snabbt igenom den där tunneln eftersom den är ganska 

obehaglig. Det känns alltid som att någon ska dyka upp från sidan av tunneln eller bakifrån.”  

(Respondent Vasastan) 

 

”Hmm jaa det är väl ganska mycket grejer… Man fick ju alltid höra från sina föräldrar när 

man va yngre att inte gå igenom skogen själv för det är farligt och det sitter ju kvar… Sen så 

har media skrämt upp en ganska mycket med våldtäkter och sånt speciellt här i Örebro… 

Man har ju hört ganska mycket liksom.” 

(Respondent Hjärsta) 

 

I citatet ovan kan respondent Vasastans praktiska handlande kopplas ihop med Valentines 

resonemang kring kvinnors förberedelse för hot, eftersom hon tar sig igenom tunneln snabbt 

för att undvika våldsbrott. Då respondenten även utför sitt praktiska handlande till följd av 
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rädsla, kan dessutom Koskelas resonemang att kvinnors rädsla reproduceras genom dessa 

förberedelser eftersom de bidrar till reproduktionen av kvinnans roll som offer 

sammankopplas. Likaså kan Respondent Hjärstas citat kopplas till Valentines (2004) och 

Koskelas (1999) forskning kring medias roll i uppbyggnaden av kvinnan i samhället. Detta 

uttrycktes genom att respondenten beskrev hur hon uppfattar rädsla med hjälp av föräldrars 

varningar att inte gå ensam genom skogar, samt medias rapportering om våldtäkter i Örebro.  

 

Däremot har Koskelas studie (1997) visat att kvinnor i Finlands lyckats omvandla sin 

undergivna roll i det offentliga rummet genom att bland annat vara närvarande och röra sig i 

rummet oberoende av tid på dygnet eller årstid. Detta har i sin tur omvandlat rummet till mer 

tillgängligt för kvinnor, vilket i sin tur ändrar maktförhållandena mellan män och kvinnor 

(Koskela 1997, s. 316). 

 

5.3 STRATEGIER FÖR TRYGGHET I DET OFFENTLIGA RUMMET 

De bakomliggande orsaker för kvinnors rörelsemönster i det offentliga rummet har i tidigare 

kapitel i studien definierats som otrygghet och rädsla för hot. Därmed har kvinnor tillämpat 

vissa strategier för att skydda sig mot hot. Strategin isolering kan utspela sig på olika sätt och 

är vanlig under dygnets mörka timmar. Att kvinnor isolerar sig innebär bland annat att de 

undviker vissa platser eller områden som upplevs otrygga under kvällstid eller när de är 

tomma. Det kan även innebär att kvinnor undviker att gå ut överhuvudtaget under kvällar och 

nätter. Isolering kan även innefatta vardagshandlingar som att exempelvis välja vart man ska 

sitta på bussen eller att man undviker att gå ut ensam. Gemensamt för denna strategi är i alla 

fall att kvinnan isolerar sig delvis eller helt från platser där risken för hot kan uppstå (Franck 

& Paxon 1989, s. 128). 

 

Dessa typer av strategier kan kopplas ihop med respondenternas svar för hur de tänker kring 

deras rörelsemönster under kvälls- och nattetid. Exempelvis uttrycker respondent 

Brickebacken att hon känner sig tryggare när hon inte promenerar själv i skogen eller i vissa 

stigar när det blivit mörkt. 

 

”Nu när det är vår och sommar, då tycker jag att det är ganska ljust och man vågar ju vara 

ute fram till klockan åtta, nio kanske, tills det blir mörkt, innan det blir mörkt. Det blir 
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tryggare tycker jag att gå flera stycken, jag tycker inte om att gå själv. Uppe i Brickebacken 

runt skogen, eller gå i skogen själv eller vissa stigar och sådär.” 

(Respondent Brickebacken) 

 

Respondenten isolerar sig delvis under kvällstid eftersom hon inte vill vistas ute ensam efter 

att solen gått ner då det känns otryggt. Istället rör hon sig enbart ute under kvällstid om hon är 

i ett sällskap, vilket överensstämmer med Franck och Paxons resonemang kring kvinnors 

strategier för trygghet. Således isolerar sig respondenten från staden under kvällstid såvida 

hon inte är i sällskap.  

 

Grunden till denna isolering ligger enligt England och Simon (2010) i förställningen om den 

andre som en hotfull motbild av en själv. Den andre kan exempelvis vara en person eller 

grupp människor som målas upp negativt i media, eller som uppfattas hotfull till följd av 

föräldrars varningar, samt till följd av erfarenheter som en själv eller någon närstående haft. 

Denna uppfattning påverkar kvinnors rörelsemönster eftersom de undviker att röra sig igenom 

områden där dessa människor bor eller befinner sig i. Kvinnor skapar således strategier för 

trygghet genom sina rörelsemönster, vilket respondent Brickebacken är ett tydligt exempel på. 

 

Dessutom påverkas kvinnor rörelsemönster av könens ojämna maktförhållanden i samhället, 

vilket bidragit till att feminina och maskulina rum skapats i samhället, där det offentliga 

rummet blivit ett maskulint rum till följd av männens uttåg i arbetslivet och bostaden ett 

feminint rum till följd av kvinnans bestående plats i huset. Även om kvinnor motarbetat dessa 

normer genom historien så lever känslan av ”icke-tillhörig” kvar hos kvinnor när de rör sig i 

det offentliga rummet, vilket framträder i kvinnors strategier för att skydda sig under kvälls- 

och nattetid. Den nattliga staden produceras således som en maskulin stad där kvinnan inte får 

plats, vilket dels beror på kvinnans strategier för att isolera sig från hot, dels till följd av de 

sexuella våldsbrott som förknippas med den nattliga staden, exempelvis våldtäkt. Till följd av 

den nattliga stadens uppbyggnad undviker kvinnor att ta sig igenom platser som parker, 

parkeringshus, tunnelbanor och andra avskärmade områden som skogar, tunnlar och mörka 

passager eftersom de uppfattas som mansdominerade rum, särskilt under kvällstid (Koskela 

1999, s. 111–116). 

 

Att kvinnors rörelsemönster påverkas av maktförhållandena mellan feminina och maskulina 

rum kan kopplas ihop med respondenternas beskrivningar av när de väljer att ta en omväg 



 35 

eller när de väljer att följa sitt rörelsemönster. Således innebär det att kvinnor oftast följer sitt 

normala rörelsemönster i feminina rum det vill säga ljusa trygga rum med hög mänsklig 

aktivitet, men väljer att ta omvägar eller undviker att vistas i mörka och tomma maskulina 

rum till följd av risken för hot. Den nattliga staden och kvinnornas rädsla för sexuellt våld är 

återkommande faktorer för huruvida respondenterna väljer att följa sitt normala 

rörelsemönster eller konstruera det.  

 

”Jaa när det är vinter så vågar jag inte ta mig igenom skogen och brukar därför ta en annan 

väg genom Hjärsta bland husen för det känns mer tryggt… Det känns som att man är mer 

sedd då än att gå i skogen och det är större chans att bli räddad om någonting skulle 

hända…. 

 (Respondent Hjärsta) 

 

Respondent Hjärstas strategi att ta sig igenom husen för att vara mer synlig är ett tydligt 

exempel på hur kvinnor känner sig otrygga i maskulina rum, som i detta citat består av 

skogen, varav det feminina rummet består av bostadshusen. Detta, eftersom skogen 

karaktäriseras av tomhet och tillslutenhet i kontrast till bostadshusen som uppfattas trygga till 

följd av hög mänsklig aktivitet.  

 

Däremot redovisades en annorlunda tillämpning av kvinnors strategier i Finland. Strategierna 

utgår från att motarbeta rädslan genom att utmana den och betecknas i denna studie som trots-

strategier då kvinnorna trotsar din genusroll genom att tillämpa dessa strategier. 

Utmaningarna utförs bland annat genom att kvinnorna övertygar sig själva att det inte finns 

något att vara rädd för samt att de behärskar platsen genom att röra sig ofta i den, vilket 

skapar bekvämlighet och trygghet eftersom kvinnorna känner större kontroll över platsen. 

Dessutom motarbetas rädslan genom att kvinnorna övertalar sig själva att de är kapabla till att 

behärska hotfulla situationer (Koskela 1997, s. 301–305). 

 

Koskelas studie fokuserar på finska kvinnor, men kan även kopplas till vissa svenska kvinnors 

strategier mot rädsla. Exempelvis uttrycker respondent Hjärsta att hon övertalar sig själv om 

att hon klarar sig igenom en skog under kvällstid även om det är män som promenerar där 

också. 
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”Ibland väljer jag att gå igenom en liten skog mellan Hjärsta och Baronbacken som är 

ungefär en halv km lång där kan det kännas läskigt att gå när det är mörkt ute….  För det 

brukar gå lite folk där ibland och när det går män där så brukar jag bli lite rädd… Men 

försöker övertala mig själv medan jag går förbi en man till exempel att det inte är nån fara...” 

(Respondent Hjärsta) 

 

Respondentens svar indikerar att hon använder sig av trots strategier eftersom hon övertalar 

sig själv att hon inte behöver vara rädd. Således trotsar hon de rådande normer och 

maktstrukturer som det offentliga rummet består av. Dessutom kan man anta att respondent 

Hjärsta även motarbetar sin rädsla genom att övertala sig själv att hon är kapabel till att 

behärska hotfulla situationer. Detta, eftersom hon tar sig igenom skogen dagligen och 

fortsätter att ta sig igenom den, med övertygelsen om att hon inte behöver vara rädd. Vidare 

kan respondentens vardagliga nyttjande av denna stig ge henne en större känsla av kontroll 

över platsen, eftersom dagliga passager genom en plats såsom en stig, ger människor 

möjlighet att komma ihåg och söka av området, därmed behärska den. 

 

Ovanstående beskrivningar och analyser av kategorierna känslor, roller och praktiskt 

handlande har vidare analyserats i ett större sammanhang utifrån temat trygghet respektive 

otrygghet. Detta i syfte att få en bättre förståelse för hur och varför rädsla i det offentliga 

rummet utspelar sig som det gör för kvinnor i Örebro. Materialet har analyserats i syfte att få 

ett tydligt och starkt underlag för vidare besvarande av studiens frågeställningar.  

 

5.4 TEMAT OTRYGGHET 

Utifrån de känslor, roller och praktiska handlanden som respondenterna identifierat under sina 

vägar mellan bostaden och arbetet har mönster som definierar otrygghet uppstått. Bland annat 

har faktorer som media, uppfattningen om hot samt kvinnors självbild en stor roll i hur 

otrygghet skapas och upprätthålls i det offentliga rummet, samt hur det påverkar kvinnors 

rörelsemönster.  

 

Medias roll i uppbyggnaden av otrygghet och rädsla för hot i det offentliga rummet är 

avgörande för vilken roll kvinnor respektive män förväntas ha i samhället. Konsekvenserna av 

att media rapporterar våldsbrott som brott utförda av män mot kvinnor blir därmed att kvinnan 

betraktas som ett offer medan mannen betraktas som hotfull. Detta uttrycker respondenterna 
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genom att identifiera män som en hotfull faktor. Exempelvis uttrycker respondent Hjärsta att 

hon använder sig utav trots strategin ”övertalning” när hon ser en man promenera i skogen. 

Respondenternas bild av hot överensstämmer med Valentines (2004) resonemang kring 

terror-talk och om att media bidrar till bilden av den hotfulla mannen (Valentine 2004, s. 21-

28). 

 

Dessutom menar Valentine (2004) även att media bidrar till kvinnans självbild som offer, 

vilket påverkar hennes uppfattning om tillhörighet och roll både innan- och utanför sin bostad. 

Att kvinnan målas upp som svag och sårbar i förhållande till mannen i det offentliga rummet 

gör att maktförhållandena mellan könen reproduceras med hjälp av media. Media är således 

en bidragande faktor till otrygghet i det offentliga rummet, vilket dessutom kan styrkas med 

hjälp av bland annat respondent Hjärsta och Tybbles beskrivningar av varför de upplever män 

som hotfulla. Respondent Hjärsta menar exempelvis att media skrämt upp henne med 

rapporteringar om våldtäkter i Örebro, medan respondent Tybble menar att varningar från 

kollegor gör att man bör vara på sin vakt. Respondenternas beskrivning av hur utomstående 

faktorer som media och kollegors varningar påverkar dem, styrker Valentines resonemang 

kring stranger-danger diskursen och media som en bidragande faktor till otrygghet.  

 

Vidare är mörker en stor faktor för otrygghet eftersom mörka platser produceras som en 

manlig egendom i staden till följd av medias bild av kvinnor respektive mäns roller som 

starka respektive svaga, könens ojämna maktförhållanden i det offentliga rummet, samt den 

självbild som kvinnan får på grund av dessa faktorer. Respondenternas beskrivning av hur 

mörkret bidrar till rädsla och får de att känna sig osynliga kan kopplas samman med Koskelas 

(1999) resonemang om den nattliga stadens konstruktion. Den nattliga staden konstrueras 

enligt Koskela med hjälp av mannens överordnad samt kvinnans underordnad i det offentliga 

rummet då maktförhållandena skapar maskulina och feminina rum. De maskulina rummen 

bildas framförallt till följd av kvinnans frånvaro i det offentliga rummet under kvällar, vilket 

skapar en manlig dominans (Koskela 1999, s. 111-116). Detta tar sig uttryck i 

respondenternas beskrivning av sitt rörelsemönster mellan bostad och arbete där exempelvis 

respondent Brickebacken uttrycker att hon endast vågar vara ute fram till att det blir mörkt. 

Respondentens uttrycker således en känsla av otrygghet gentemot mörker vilket finner stöd i 

Koskelas forskning.  
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Kvinnors rörelsemönster i det offentliga rummet kan således utifrån respondenternas 

beskrivning av otrygghet kopplas till Pains (2010) forskning som visar att kvinnors 

rörelsemönster påverkas av rädsla. Rörelsemönstren kan även kopplas samman med England 

& Simons (2010) resonemang om hur människors cultural indentity påverkar deras 

tillhörighet i det offentliga rummet då kvinnornas begränsningar och strategier resulterar i att 

de inte upplever tillhörighet till det offentliga rummet. Således skapar respondenternas 

beskrivning av otrygghet ett mönster som förklarar de bakomliggande faktorerna för kvinnors 

rädsla i Örebro. Resultaten i denna studie har med hjälp av tidigare forskning och intervjuer 

framhävt vilka bakomliggande faktorer som finns för otrygghet hos kvinnor i Örebro. Svaret 

är att kvinnor upplever män som hotfulla till följd av medias bild av hot, och eftersom det 

resulterar i att kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rummet ensamma under kvällstid 

reproducerar kvinnan även de ojämna maktförhållandena mellan könen. Således utmärker sig 

män, mörker och media som de framträdande faktorerna som ligger bakom kvinnors 

otrygghet i Örebro. 

 

5.5 TEMAT TRYGGHET 

Inom temat trygghet uttrycker respondenterna hur känslan av otrygghet upplevs i vissa platser 

och hur åtgärder såsom belysning och rensning av buskar skulle kunna öka trygghetskänslan. 

En viktig faktor som utgör trygghet är att kvinnorna känner sig tryggare under dagtid, då de 

känner en större kontroll över rummet. Detta leder följaktligen till att kvinnans rörelsemönster 

påverkas beroende på om det är dag- eller nattid. Exempelvis använder vissa kvinnor sig av 

olika strategier under nattid och när mörkret faller för att kunna röra sig i det offentliga 

rummet.  

  

Strategier som respondenterna i denna studie använt överensstämmer med Koskelas (1997) 

strategier för mod, vilket i denna studie gemensamt kallats för trots-strategier. Resonera är en 

strategi som respondenterna använt vilket innebär att man övertyga sig själv om att det inte 

finns något att vara rädd för. Denna strategi tillämpades av respondenter som bland annat 

Varberga, vilket ökade trygghetskänslan för henne i det offentliga rummet. En annan strategi 

som respondenterna tillämpade var behärskning av platsen. Detta gjordes genom att bland 

annat respondent Tybble skapade en känsla av att hon var hemma i det offentliga rum utanför 

hennes bostad, vilket i sin tur avlägsnade känslorna av otrygghet (Koskela 1997, s. 301–305).  
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Utifrån strategier som respondenterna använt sig av i sina vardagsliv, isolerarar de sig helt 

eller delvis från vissa platser beroende på belysning och dygnets ljusa timmar. Detta 

överensstämmer med Franck & Paxons (1989) isolerings strategi där kvinnor begränsar sin 

plats i rummet för att undvika risk för hot genom att exempelvis hålla sig inomhus under 

kvällar. Bland annat uttrycker respondent Brickebacken att hon endast promenerar ensam när 

det är ljust, vilket indikerar att dygnets ljusa timmar är en faktor för trygghet. Detta 

överensstämmer också med Franck & Paxons (1989) resonemang kring kvinnors isolering i 

det offentliga rummet. Då respondenten uttrycker att hon endast vistas i rummet under 

kvällstid om hon är i sällskap kan Franck och Paxons forskning styrkas ytterligare då 

respondenten isolerar sig från det offentliga rummet under kvällstid, med undantag för de 

tillfälle hon har sällskap under kvällar och nätter.  

  

Vidare är belysning en viktig faktor som utgör trygghetskänsla hos respondenterna. 

Respondent Hjärsta beskriver hur hennes väg genom skogen är dålig belyst och att buskar 

behöver rensas på höger sida där hus är belägna. Detta för att bli mer synlig, vilket skulle öka 

trygghetskänslan hos respondenten och minska risken för hot och brott. Liknande förklara 

respondent Varberga, som också tar sig igenom en skog till sitt arbete, att skogens väg är 

kurvig och att det är svårt att se vad man har framför sig, vilket överensstämmer med 

Koskelas (1999) forskning där kvinnor vill kunna söka av sin väg i syfte att öka tryggheten. 

För att åtgärda detta och öka tryggheten på platsen är rensning av buskar, mer belysning och 

kameraövervakning respondentens förslag för att bli mer synliga. Tulumello (2015) nämner 

att kameraövervakning är ett tecken på fara och hot. Däremot beskriver respondent Varberga 

kameraövervakning som ett signalement för trygghet då övervakning skulle skrämma bort 

potentiella hot, samt att hon skulle bli synligare ifall något skulle hända henne, exempelvis en 

våldtäkt. Då Tulumellos studie inte är utförd i Sverige kan detta förklara varför 

övervakningen har olika signalement i olika länder. 

 

Utifrån respondenternas beskrivning av trygghet på deras väg till och från arbetet kan dygnets 

ljusa tider identifieras som en faktor för trygghet. Detta då den bidrar till att kvinnornas 

rörelsemönster blir friare under dagtid, samt att dygnets ljusa timmar får kvinnan att känna sig 

synlig och i kontroll av hennes omgivning, vilket resulterar i att hon vågar röra sig mer i det 

offentliga rummet. Respondenterna betonar även överlag att synlighet är en faktor för 

trygghet eftersom ökad belysning och rensning av buskar, enligt respondenterna ökade 

känslan av att bli sedd, därmed att risken för hot och brott minskar. 
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6. SLUTSATS 

I detta avsnitt presenteras det slutsatser som framkommit. Syftet med denna studie var att 

bidra till den kulturgeografiska forskningen genom att undersöka kvinnors anpassning till 

upplevt otrygga miljöer och hur det utspelar sig i det offentliga rummet. Nedan kommer 

därför frågeställningarna besvaras med hjälp av de resultat och analyser som presenterats och 

utförts. 

 

1. Vilka faktorer ligger bakom otrygghetskänslor hos kvinnor i Örebro? 

Slutsatserna av analyserna som utförs ovan är att följande faktorer orsakar otrygghet hos 

kvinnor i Örebro. Den första faktorn är media. Detta, eftersom medias rapportering om 

våldsbrott påverkat respondenterna i denna studie på så sätt att de upplever otrygghetskänslor 

emot män de utgör en risk för hot och våld, framförallt sexuellt våld mot den kvinnliga 

kroppen. Denna faktor stämmer överens med Valentines (2004) forskning om medias roll i 

uppbyggnaden av rädsla. Vidare är mörker en bakomliggande faktor för otrygghet hos 

kvinnor i Örebro eftersom samtliga respondenter uttryckte orohetskänslor emot dygnets 

mörka timmar. Detta, eftersom mörkret får de att känna sig osynliga och sårbara, vilket 

överensstämmer med Koskelas (1999) forskning om den nattliga stadens uppbyggnad. 

Slutligen är de ojämna maktförhållandena mellan män och kvinnor i det offentliga rummet en 

faktor för otrygghet eftersom det bidrar till en över- och underordning mellan män och 

kvinnor där mannen anses stark och hotfull medan kvinnan anses svag och sårbar. Denna 

slutsats överensstämmer med De los Reyes & Mulinari (2005), Koskela (1999) samt England 

& Simons (2010) forskning om hur över- och underordningar mellan könen tar sig uttryck i 

det offentliga rummet. Således är de främsta orsakerna till otrygghet hos kvinnor i Örebro 

media, mörker och ojämna maktförhållanden mellan män och kvinnor.  

 

2. Vilka är rädslans rum i Örebro? 

Utifrån respondenternas beskrivning av platser där de känt sig otrygga i sin vardag till och 

från arbete, kan utmärkande orsaker till uppbyggande av rädslans rum i Örebro förklaras. 

Platser som utmärks som rädslans rum är enligt respondenterna framförallt skogar, platser 

med dålig belysning och tunnlar. Detta, eftersom respondenterna beskrivit hur de upplever 

dessa platserna som otrygga eftersom de är mörka och tomma. Rädslans rum definieras 

således som platser där respondenterna upplevt risk för hot och brott, särskilt under nattid, 

vilket överensstämmer med Koskelas (1999) resonemang om den nattliga stadens rum och 
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hotfulla platser som kvinnor undviker. Respondenternas rörelsemönster till och från arbetet 

påverkas således till följd av otrygghetskänslor som de upplever i rädslans rum. Vissa 

respondenter har använt sig av strategier för att ta sig igen rädslans rum, såsom att övertala sig 

själv att de inte är rädda och att inget kommer hända de, och vissa respondenter undviker 

rädslans rum helt och hållet under nattid för de inte har mod att ta sig igenom rummet, vilket 

stämmer överens med Koskelas (1997) undersökning som visade att kvinnor använder trots 

strategier för att ta sig igenom rädslans rum. Rädslans rum i Örebro är därmed platser där 

respondenterna upplevt otrygghet både under dag och-nattetid, men främst under nattetid till 

följd av män och mörker, vilket även överensstämmer med Anderssons (2001) definition av 

rädslans rum. Utifrån intervjuerna utförda i denna studie kan således bland annat tunneln i 

Vasastan, skogen mellan Nya Hjärsta och Marbacken samt skogsstigarna mellan Lundby och 

Varberga definieras som rädslans rum i Örebro.  

 

7. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Denna studie har undersökt kvinnors rörelsemönster mellan bostad och arbete, samt kvinnors 

anpassning till upplevt otrygga miljöer och hur det utspelar sig i det offentliga rummet. 

Resultaten har visat hur otrygghet och trygghet byggs upp med hjälp av olika faktorer som 

ligger till grund för kvinnors rörelsemönster i det offentliga rummet. Förslag till vidare 

kulturgeografisk forskning kring det offentliga rummet är separata forskningsområden med 

olika fokusgrupper som exempelvis kvinnor och flickor samt män och pojkar gällande 

trygghet respektive otrygghet, och hur det upplevs i det offentliga rummet. Detta då sådan 

forskning om kvinnors rörelsemönster i Örebro hade underlättat för denna studiens 

forskningssyfte eftersom det bidrar med ett starkare underlag. Sådan forskning påträffande 

inte i Örebro kommuns stadsplanering, vilket kan beror på att människor betraktas som en 

könsneutral grupp ur ett planeringsperspektiv. Då det dock inneburit begränsningar i kvinnor 

plats i rummet föreslås separata forskningsområden inom den kulturgeografiska forskningen 

för män respektive kvinnor i syfte att ge en djupare förståelse för människors rörelse i det 

offentliga rummet som en riktning för det feministiskt geografiska forskningsområdet. 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrund 

-      Ålder? 

-      Nuvarande bostadsområde? 

 

Trygghet 

-      Hur skulle du beskriva din väg mellan hemmet och arbetet? 

-      Vad beror din väg och ditt sätt att ta dig mellan hemmet och arbetet på? 

-      Varierar din väg beroende på årstid eller tid på dygnet? 

 

Orsaker 

- Vad anser du orsakar/kan orsaka oro eller rädsla utefter vägen mellan hem och arbete? 

- Har du någonsin upplevt något i området som gjort dig rädd? 

 

Inställning 

-      Vad tycker du bör förbättras för att uppnå en ökad trygghetskänsla i området? 

-      Varför? 

 

  Övrigt 

-       Är det något du vill tillägga? 
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BILAGA 2. KARTOR 

 

 
Respondent Tybble arbetar i Marieberg galleria och promenerar igenom gallerians 

parkeringsplats för att nå busshållplatsen. Respondenten har varierande arbetstider och 

intervjun utfördes under en vardagsförmiddag då hon var ledig. Under vintrar och mörka 

kvällar identifierar hon den tomma parkeringen och området bakom hållplatsen (Burger King) 

som rädslans rum till följd av låg mänsklig aktivitet.   
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Respondent Hjärsta arbetar i Grannområdet Markbacken och arbetar både morgon- och 

kvällspass. Intervjun utfördes efter ett morgonpass under eftermiddagstid. Hon promenerar 

eller cyklar oftast till sin arbetsplats där hon tar sig igenom en skogsväg som hon identifierar 

som rädslans rum.  
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Respondent Lundby cyklar till sin arbetsplats i grannområdet Varberga med undantag för 

vintrar då hon använder bilen som transportmedel. Hon cyklar längst en väg med skog på 

vardera sida och identifierar denna väg som rädslans rum. Respondentens arbetstider 

innefattar oftast tidiga morgnar eller eftermiddagstider. Intervjun utfördes under 

respondentens lediga vardag under förmiddagstid. 
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Respondent Varberga cyklar och promenerar till sin arbetsplats i grannområdet Västhaga. 

Under sin väg till arbetet tar hon sig igenom en skogsväg som hon identifierar som rädslans 

rum. Respondentens arbetstider varierar mellan tidiga morgnar och sena kvällar. Intervjun 

utfördes under respondentens lediga helg under eftermiddagen. 
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