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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur tjänstemän och politiker inom Örebro kommun ser på 
kvinnors upplevelse av otrygghet i det offentliga rummet, samt vilka åtgärder de anser krävs för 
att minska denna upplevda otrygghet och därigenom öka kvinnors rörlighet i det offentliga 
rummet. Studien är gjord med diskursanalytisk infallsvinkel och bygger på forskning om det 
offentliga rummet, risk och upplevd otrygghet, genus samt trygghetsfrämjande åtgärder. Den 
tidigare forskningen jämförs sedan med intervjumaterial från tjänstemän och politiker inom 
Örebro kommun som på olika sätt kommer i kontakt med kommunens trygghetsskapande 
åtgärder. Resultat och analysdelen är uppdelad i fem teman som tar upp synen på den upplevda 
otryggheten, synen på kvinnor och män i det offentliga rummet, kommunens och andra 
institutioners ansvar gällande upplevd otrygghet samt åtgärder som utförs idag och åtgärder som 
bör ske i framtiden. Studien visar att det finns en bra samstämmighet mellan politiker och 
tjänstemän och att de alla är väl pålästa på den forskning som finns i ämnet. Samtidigt 
ifrågasätter de intervjuade sin egen kunskap i ämnet och efterfrågar mer forskning. 
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Abstract 
The aim of this study is to examine how employees and local politicians in Orebro city view 
women´s perceived insecurity when moving through public space and also to examine what 
measures they think is needed to diminish women´s perceived insecurity and by that means 
increase women´s mobility in the public space. The study is based on research on the public 
space, risk, perceived insecurity, gender and security measures. This research is then compared 
to the interview material from employees and local politicians in Orebro city how all in different 
ways work with measures of increasing women´s security in the public space. The result and 
analysis is divided in five different themes that discuss the view of perceived insecurity, the view 
of men and women in the public space, the community’s responsibility and measures to diminish 
women´s perceives insecurity today and in the future.  The study shows that there is consensus 
between the employees and the politicians when it comes to the view of women´s perceived 
insecurity and that they all have a good knowledge about the current research on the 
phenomenon. At the same time the interviewed question their own knowledge and ask for more 
research on women´s perceived insecurity. 
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INLEDNING 

Både män och kvinnor känner sig otrygga i sitt närområde och undviker att gå ut ensamma eller 
använder sig av alternativa resvägar på kvällar och nätter på grund av upplevd otrygghet Dock 
visar undersökningar på en skillnad mellan kvinnor och män. Oavsett etnicitet, ålder, 
bostadsområde eller klass så känner kvinnor i högre utsträckning än män en känsla av otrygghet 
när de vistas i det offentliga rummet. Känslor av otrygghet är den mest begränsande faktorn för 
kvinnors rörelsefrihet i det offentliga rummet (Andersson 2005 s.11, 42-43). Tillgängligheten till 
det offentliga rummet förändras under dygnets olika timmar, vad som kan vara en plats för 
avkoppling och umgänge på dagen kan snabbt förvandlas till en riskzon för brott när solen går 
ned (Forsberg 2005 s.21-22). 
 
Även många av de kvinnor som inte beskriver en känsla av otrygghet kalkylerar ändå med en 
risk för att utsättas för våld och sexuellt våld i det offentliga rummet. Andersson (2001) visar på 
att många kvinnor har en så kallad tyst kunskap om vilka platser i det offentliga rummet som är 
otrygga och när. För att anpassa sig till den risk som finns för att utsättas för våld använder 
kvinnor sig av olika strategier som innefattar när, var, hur och med vilka hjälpmedel de förflyttar 
sig i det offentliga rummet (Andersson 2001, s.45-56). Dessa strategier har enligt Andersson 
framkommit ur samhällets stereotypa bild av kvinnor som fysiskt svagare, mer passiva och mer 
sårbara än män. Denna bild socialiseras in i kvinnors självbild och lägger en förväntan på dem att 
de själva skall ansvara för sin säkerhet, genom att exempelvis anpassa sitt beteende till att 
minska eller minimera risken för att utsättas för faktiska händelser i det offentliga rummet 
(Andersson 2005 s.45-46). 
 
Regeringen har fatställt att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka sin 
livssituation och att ha samma inflytande över alla delar av samhällslivet, när dessa mål är 
uppnådda kommer Sverige vara ett mer jämställt samhälle (Regeringen 2010). Målet för 
jämställdhetsarbetet är därför att alla människor ska ha rätten att forma sina liv utan att begränsas 
av stereotypa bilder av vad som är manligt respektive kvinnligt. Arbetet med jämställdhet är 
främst en demokratisk fråga (Larsson & Jalakas 2008 s.43). Detta gäller även tillgången till det 
offentliga rummet. Stadsmiljörådet fastställde år 2003 att allemansrätten inte bara skall gälla 
naturen utan även staden, alla skall ha tillgång till stadens offentliga plaster (Lidskog 2006 
s.131). På grund utav upplevd otrygghet begränsar kvinnor sin rörlighet i det offentliga rummet 
vilket i sin tur leder till ett mindre jämställt samhälle då dessa kvinnor inte får tillgång till 
samhällets offentliga platser på samma villkor som män (Larsson och Jalakas 2008 s.124). 
 
För att skapa ett effektivt jämställdhetsarbete och koppla ihop detta med trygghetsarbetet krävs 
det enligt Listerborn att auktoritära personer och myndigheter måste ge konkreta uppdrag om att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv (Listerborn 2002 s.214). Regeringen har fastställt att arbetet 
med att minska känslan av otrygghet för kvinnor i det offentliga rummet bör utföras av personer 
anställda på kommunen som arbetar med planering. Förutom detta bör anställda inom teknisk 
förvaltning och olika förvaltare av bostäder i kommunen involveras (Skr. 2007/08:39 s.27). 
Enligt socialtjänstlagen ska även anställda inom socialt arbete verka förebyggande med att skapa 
ett samhälle där alla människor har rätt till att känna trygghet både ekonomiskt och socialt, bland 
annat genom att medverka i samhällsplaneringen (Wahlberg 1998 s.219-224). Med utgångspunkt 
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i detta kommer denna studie därför att undersöka hur tjänstemän och politiker inom Örebro 
kommun ser på och arbetar med kvinnors upplevda otrygghet inom det offentliga rummet. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom diskursanalys undersöka hur ett antal politiker och 
tjänstemän ser på att kvinnor begränsar sin rörelsefrihet i det offentliga rummet utifrån en 
upplevelse av otrygghet, samt vilka åtgärder de anser krävs för att öka kvinnors rörelsefrihet i det 
offentliga rummet inom en kommun. 

 
Hur beskriver politiker respektive tjänstemän uttrycket upplevd otrygghet? 
Hur ser politiker respektive tjänstemän på kvinnors plats i det offentliga rummet? 
Vad anser politiker respektive tjänstemän är kommunens ansvar kring kvinnors upplevda 
otrygghet?  
Vad anser politiker respektive tjänstemän är andra myndigheters/ organisationers/ föreningars 
ansvar? 
Vilka åtgärder har gjorts för att öka känslan av trygghet i kommunen?  
Vilka åtgärder anser politiker respektive tjänstemän är nödvändiga för att utveckla det 
trygghetsfrämjande arbetet i kommunen? 
 
Avgränsningar 
Studien tittar på kvinnors upplevelse av otrygghet i det offentliga rummet. Kvinnor är inte en 
enhetlig grupp när det gäller upplevd otrygghet, det finns skillnader i hur kvinnor upplever sin 
omgivning utifrån exempelvis ålder, samhällsklass, bostadsområde och etnicitet. Dock så visar 
statistik från exempelvis Brottsförebyggande rådet att även om dessa olika faktorer räknas in så 
upplever kvinnor ändå mer otrygghet i det offentliga rummet än män. Undersökningen avgränsas 
därför genom att endast titta på kvinnor som en enhetlig grupp. Studien utgår även ifrån ett genus 
perspektiv med fokus på jämställdhet. Begreppet jämställdhet begränsas dock och rör bara 
arbetet med kvinnors upplevda otrygghet, inte kommunens interna organisation. 
 
Studien är utförd i Örebro kommun och under intervjuerna talade respondenterna om sitt arbete 
och sin upplevelse av kvinnors begränsade rörlighet inom Örebro kommuns geografiska område. 
 
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa befintlig kunskap om hur kommuner 
och landsting arbetar med att skapa tryggare stads- och tätortsmiljöer ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Andersson (2008) fastställer i ett PM från boverket att många 
kommuner arbetar med trygghetsfrämjande frågor men att det finns en osäkerhet i hur de skall 
utföra arbetet. Andersson fastställer vidare att en av anledningarna till detta är att det inte finns 
någon samlad kunskap om kvinnors upplevda otrygghet (Andersson 2008 s.7-8). Denna studie är 
ett försök till att skapa en djupare kunskap kring några tjänstemäns och politikers attityder kring 
arbetet med kvinnors upplevda otrygghet och kan ses som ett steg mot en bättre dokumentation 
kring trygghetsskapande åtgärder. 
 
Disposition 
Under inledningsrubriken finns en inledande sammanfattning av undersökningens 
problemområde samt syfte, frågeställningar och avgränsningar. Rubriken tidigare forskning och 
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teoretiska begrepp börjar med att kort gå igenom tidigare forskning i form av bland annat 
statistik, därefter kommer de teoretiska begreppen; det offentliga rummet, risk/otrygghet samt 
jämställdhet. Dessa tre teoretiska begrepp kopplas sedan ihop med hur arbetet kring planering 
och trygghetsfrågor kan se ut med hjälp av exempel från projektet Tryggare och mänskligare 
Göteborg. Efter detta kommer en redogörelse för intervjumaterialet som analyseras med hjälp av 
den tidigare forskningen och de teoretiska begreppen för att sätta resultatet i ett teoretiskt 
sammanhang. Studien avslutas sedan med en avslutande diskussion där slutsatser och tankar 
kring kvinnors upplevda otrygghet tas upp. 

TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA BEGREPP 

Brottstatistik visar att hemmet är den plats i samhället där flest våldsbrott och sexualbrott sker. 
Trots detta framställs oftast det offentliga rummet som den farligaste platsen i samhället bland 
annat av massmedia, detta påverkar människors upplevelse av att vara otrygg i det offentliga 
rummet (Listerborn 2002 s.8-9). Brottförebyggande rådets (BRÅ) nationella trygghetsrapport för 
2009 visar att ca 80 % av alla som går ut ensam en sen kväll känner sig trygg eller mycket trygg. 
Men utav de 20 % av befolkningen som inte känner sig trygga är kvinnor överrepresenterade. 
Fyra gånger fler kvinnor än män känner sig otrygga eller mycket otrygga när de ska gå ut 
ensamma sent på kvällen i sitt eget bostadsområde. Sex procent av alla män anger att de känner 
sig otrygga om de går ut ensamma i sitt bostadsområde på kvällarna eller nätterna och en av sju 
utav dessa går inte ut ensamma sena kvällar. När det gäller kvinnor säger 27 procent att de 
känner sig otrygga och nästan hälften av dessa (12 % av alla kvinnor) undviker att gå ut på grund 
av sin otrygghet (BRÅ 2010 s.50-51). 
 
Trots att riksdagen i de transportpolitiska målen har fastställt att kvinnor och män skall ha 
samma möjligheter att använda sig av och förflytta sig i det offentliga rummet så har kön som 
variabel en mycket hög påverkan när det gäller kvinnors och mäns rörlighet i det offentliga 
rummet. Forskning visar att otrygghet är den mest begränsande faktorn när det gäller kvinnors 
rörlighet i det offentliga rummet (Andersson 2005 s.11,58). De möjligheter till interaktion och 
möten som kan ske i det offentliga rummet kan därför inte utnyttjas utav alla kvinnor på lika 
villkor som för män (Listerborn 2002 s.20). När människor på grund utav upplevd otrygghet 
väljer att inte gå ut på kvällar/nätter eller väljer andra resvägar så är detta inte bara en 
begränsning i deras rörlighet utan även en försämring utav deras livskvalitet (Jackson 2006 
s.253).  
 
Det offentliga rummet  
Det offentliga rummet är ett svårdefinierat begrepp. Var gränsen mellan privat och offentligt går 
är ofta flytande och olika perspektiv som exempelvis det juridiska, det rumsliga, det sociala eller 
det kulturella ger alla olika definitioner på vad som är offentligt och vad som är privat 
(Listerborn 2002 s.19-20). Ordet offentlig står för det öppna och tillgängliga men även för det 
allmänna och gemensamma. Det privata är det offentligas motsats och står för det enskilda, 
personliga, undangömda (Franzén & Sandstedt 1993 s.103). Stadens rum definieras som 
offentligt eller privat genom den tillträdesrätt som platsen har. Det offentliga rummet är en plats 
dit i princip alla ska ha tillträde (Franzén 2000 s.120-121). Det är en demokratisk plats där alla 
individer och grupper skall kunna uttrycka sin egen identitet och uppleva andras (Lidskog 2000 
s.109-110).  
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Den definition som används i studien när det gäller det offentliga rummet är tagen från 
Listerborns (2002) tolkning av Liebergs definition från 1992. Det offentliga rummet definieras 
som stadens offentliga platser samt offentliga lokaler och anläggningar och den sociala sfär som 
omger dessa platser. Användningen utav dessa platser förändrar sig under dygnet och med de 
personer som utnyttjar platserna (Listerborn 2002 s.19-20).  
 
Det offentliga rummet och jämställdhetens historia  
Det offentliga rummet har inte alltid varit tillgängligt för alla. Under lång tid var det endast 
borgerliga män som hade tillgång till det offentliga rummet. På grund utav en syn uppbyggd av 
egendomsförhållanden och patriarkatet hade arbetarklassen, kvinnor, barn och handikappade inte 
fri tillgång till det offentliga rummet (Franzén & Sandstedt 1993 s.106-107). Kvinnor likställdes 
länge med det privata medan männen stod för det offentliga. Denna bild växte främst fram under 
den borgerliga samhällets ekonomiska ideologi som till stor del ligger till grund för det moderna 
samhället. Inom denna ideologi sågs kvinnor som omvårdande och passiva och män som 
utåtriktade och aktiva. Kvinnorörelsen och andra marginaliserade grupper har kämpat hårt för att 
detta faktum skall förändras till att alla skall ha samma tillgång till offentligheten (Listerborn 
2002 s.19-21). 
 
Kvinnor som rörde sig i det offentliga rummet ensamma var i många fall tolkade som 
prostituerade eller lösaktiga. Att som kvinna gå runt i staden utan sällskap eller utan ett specifikt 
syfte har ofta inneburit att bli ifrågasatt när det gäller hennes moral och handlande (Listerborn 
2002 s.22). Detta synsätt finns till viss del kvar än idag då kvinnor som gått ensamma hem 
genom en park och blir överfallna ofta riskeras att själva skuldbeläggas för sitt beteende, sin 
klädsel och sitt rörelsemönster (Forsberg 2005 s.22). 
 
Risk och upplevd otrygghet 
Att arbeta med känslor som vetenskapliga begrepp är svårt då det rör sig om subjektiva och 
situationsbundna upplevelser som sällan eller aldrig går att definiera på ett heltäckande sätt. Ofta 
upplever människor känslor på olika sätt och därför är det omöjligt att hitta en beskrivning som 
alla kan hålla med om. Trots detta är det viktigt att ta hänsyn till känslor då de kan bidra med 
kunskap om hur maktrelationer och sociala fenomen uppträder i vardagen (Listerborn 2002 s74). 
 
Något annat som gör det svårare att definiera känslor och upplevelser kring specifika fenomen är 
att människor känner olika känslor och ser problemet ur olika perspektiv beroende på vem de är. 
En och samma människa kan även känna flera olika saker kring samma fenomen vid olika tider i 
livet eller utifrån olika situationer. När det gäller risken att utsättas för brott kan vissa människor 
känna oro kring samhällets moraliska nedfall medan andra kan känna ilska för att brottslingar får 
chansen att påverka människors liv negativt eller känna rädsla för att de själva eller någon i deras 
närhet skall utsättas för brott. Vissa utav de känslor en människa upplever kring ett fenomen är 
mer eller mindre permanenta över tid medan andra är mer flytande och situationsbundna 
(Jackson 2006 s.256). 
 
Att tala om kvinnors upplevda otrygghet som liktydligt med begreppet rädsla kan skapa problem, 
dels kan det bidra till att reproducera en stereotyp bild av kvinnor som svaga och i behov utav 
hjälp, dels så stämmer det oftast inte överens med kvinnors egen självbild. Många kvinnor säger 
själva att de inte känner igen sig i bilden som rädda, de kan istället sägas använda sig av 
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riskkalkylering (Andersson 2005 s.44). Ordet risk står för en möjlig konsekvens till ett beslut. 
Att vara riskmedveten eller att använda sig av riskkalkylering handlar därför om att väga olika 
möjliga konsekvenser av sitt handlande mot varandra. Detta gör att ett ansvarstänkande skapas 
där antingen individen själv eller politiker, nämnder eller myndigheter får ansvaret för att 
minimera risken med en viss handling. Ett exempel på detta är att kvinnor får höra att risken för 
att utsättas för sexuellt våld ökar om de går genom en park efter solnedgången. Många kvinnor 
kommer på grund utav detta att antingen stanna hemma på kvällen eller gå omvägar runt 
parkområdet för att minimera denna risk (Lidskog 2006 s.58-59). 
 
Trygghet är ett begrepp som är svårt att definiera, då det innefattar flera olika subjektiva 
begrepp. Trygghet kan appliceras på de flesta faktorer i en persons liv, allt ifrån ekonomi, 
boende, sysselsättning till uppväxt, familj och fritid. Betydelsen av ordet trygghet som det 
används i denna studie innebär både tillit och säkerhet, men det innefattar även en avsaknad av 
rädsla, oro och risk. En känsla av trygghet blir därför att personen kan känna tillit till sina 
medmänniskor samt känna sig säker eller skyddad mot brott. En känsla av otrygghet uppstår då 
personen i fråga inte känner att dessa kriterier uppfylls (Heber 2008 s.11). 
 
Den upplevda otryggheten påverkas av flera olika faktorer, några handlar om personen själv så 
som exempelvis kön, ålder, tron på sin kapacitet till att försvara sig och emotionellt tillstånd. 
Andra faktorer handlar om platsen i sig som exempelvis vandalism, belysning, sikt och tid på 
dagen. Samhällets syn på området och normen för vad som anses otryggt och farligt påverkar 
också den upplevda otryggheten (Carro,Valera & Vidal 2010 s.305) 
 
Risk och upplevd otrygghet i det offentliga rummet 
De flesta människor upplever hemmet och arbetsplatsen som trygga medan det offentliga 
rummet oftare ses om otryggt. En utav anledningarna till detta kan vara att det offentliga rummet 
upplevs som mer okontrollerbart (Heber 2008 s.16). Människor upplever platser olika beroende 
på hur mycket kontroll de upplever att de har över platsen. Om en person är på en plats som är 
obekant eller okänd upplever denne oftare ett behov utav att ”hålla koll” på vad som händer och 
det kan även uppstå en känsla av att vad som helst kan komma att hända. Platsen känns 
okontrollerbar på ett sätt som personens bostadsområde eller närområde kanske inte gör (Jackson 
2006 s.257).  
 
På offentliga platser uppstår möten med främlingar och sådana möten, främst på kvälls och 
nattetid kan upplevas som oförutsägbara och bidrar till känslan av otrygghet (Heber 2008 s.16). 
Samtidigt kan upplevelsen av otrygghet i det offentliga rummet minskas om det finns många 
främlingar på en offentlig plats. En plats där många människor är i rörelse skapar en sorts social 
kontroll där de som rör sig på platsen känner en viss känsla av att omgivningen är övervakad 
(Lidskog 2000 s.107).  
 
Främlingar är alltså både en källa till trygghet och otrygghet. Om främlingar ses som en källa till 
trygghet eller otrygghet är ofta baserat på hur vi sorterar människor in i olika kategorier beroende 
på vad vi ser som exempelvis kön, ålder, klädsel m.m. Dessa kategorier bygger nästan alltid på 
fördomar och stereotyper. En kvinna som är ute och går ensam en sen kväll upplever exempelvis 
nästan alltid en större känsla av otrygghet om hon möter en man än om hon möter en kvinna på 
vägen (Listerborn 2002 s.123-124). Mats Franzén (2000) menar i sin artikel ”Det offentliga 
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rummet: renässans eller förfall?” att det är när dessa förutfattade meningar om vilka främlingar 
som är farliga eller ej tar överhanden som de bidrar till att vissa grupper som inte passar in i 
normen i samhället som exempelvis hemlösa, missbrukare och invandrare blir diskriminerade 
eller exkluderade från det offentliga rummet (Franzén 2000 s.124). Att exkludera människor från 
det offentliga rummet leder till mer segregerade städer och segregering leder ofta i sin tur till 
ännu mer upplevd otrygghet (Listerborn 2002 s.130). 
 
Enligt mycket utav brottsstatistiken överensstämmer inte risken för att utsättas för brott med den 
upplevelse av otrygghet som många känner. Massmedias fokus på våld och brott skapar ofta en 
bild av att risken för att utsättas för brott är mycket större för den enskilde personen än vad den i 
verkligheten är. Massmedia kan i många fall bidra till att känslan av otrygghet ökar (Jordan 2006 
s.18). 
 
En annan anledning till att människor upplever risken för att utsättas för brott som större än den 
är enligt statistiken, är att ett specifikt brott inte endast skapar skador direkt kopplat till brottet 
utan det skapas även flera indirekta skador så som exempelvis en känsla av utsatthet, rädslor för 
att utsättas för brott och allmänna känslor av otrygghet. Dessa indirekta skador drabbar inte bara 
de som blivit utsatta för brott utan sprider sig även till andra i samhället. Forskning visar att 
människor inte bara bedömer sin otrygghet utefter om de själva blivit utsatta för brott utan de 
kalkylerar även in hur sårbara de själva anser sig vara (Lidskog 2006 s.174-175). Både kvinnor 
och män kalkylerar utefter dessa risker, den mest grundläggande skillnaden mellan könen är 
dock att förutom risken för rån och misshandel som båda upplever så kalkylerar kvinnor även 
utifrån risken att utsättas för sexuellt våld som exempelvis våldtäkt och sexuella trakasserier 
(Andersson 2005 s.12). Då kvinnor tar med risken att utsättas för våldtäkt i beräkningen gör detta 
att de känner en större otrygghet än män även när det gäller brott som statistiskt sett mest drabbar 
män. Ett exempel på detta är att många män associerar risken för att bli rånad till förlorad 
egendom och eventuell misshandel medan kvinnor associerar samma händelse som en situation 
där ett sexuellt brott kan komma att uppstå. Risken att utsättas för ett rånbrott får därför olika 
påverkan på olika personer utifrån den risk personen associerar som värsta tänkbara utgång 
(Jackson 2006 s.256-257, Konrad & Reid 2004 s.411-412). 
 
Genus och jämställdhet 
Genus är en socialt och kulturellt formad bild av kön, alla människor formas utav föreställningar 
om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt i en viss kontext. Genusbegreppet används 
till att förklara hur kvinnor och män får sina specifika roller i deras specifika kulturella 
sammanhang. Vad som anses vara typiskt manlig och typiskt kvinnligt varierar mellan olika 
kulturer och genom olika tider. I det svenska samhället har vi en genusordning som bygger på ett 
en patriarkal ordning, detta innebär att normen för hur en människa bör vara är baserad på 
mannen. Det är dock viktigt att komma ihåg att trots att den manliga överordningen är inbyggd i 
samhällsordningen så innebär inte detta att överordningen alltid gäller på individ- eller 
gruppnivå. Inom alla kontexter i samhället skapas istället genuskontrakt där individer eller 
grupper förhandlar och reglerar förhållandet mellan könen vid en viss tid och på en viss plats 
(Andersson 2005 s.34-35). Genuskontrakten kan antingen förstärka eller ifrågasätta rådande 
genusordning genom att vara mer eller mindre jämställda (Larsson & Jalakas 2008 s.104). 
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Jämställdhet handlar om relationen mellan män och kvinnor och kan tolkas antingen som 
kvantitativ eller kvalitativ. Den kvantitativa jämställdheten handlar om en jämn könsfördelning 
inom olika områden i samhället. För att klassas som jämställt måste den procentuella 
fördelningen mellan män och kvinnor vara 40 procent mot 60 procent eller jämnare. Denna typ 
av jämställdhet används ofta för att titta fördelningen mellan kvinnliga och mannliga chefer eller 
regeringspolitieker m.m. (Statistiska Centralbyrån 2008 s.5). 
 
Den kvalitativa jämställdheten handlar mer om hur kvinnor och män behandlas samt hur deras 
erfarenheter, åsikter och värderingar får bidra till att forma olika områden i samhället (Andersson 
2005 s.27). Den definition som används i denna studie är en kvalitativ definition och bygger på 
regeringens huvudmål när det gäller jämställdhetsarbetet, vilket är att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv. En förutsättning för att uppnå detta är att 
kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden 
(Dymén 2008 s.11).  
 
Jämställdhet och trygghet 
Kvinnor är enligt statistiken mindre drabbade av brott i det offentliga rummet än män. Samtidigt 
tillhör kvinnor den grupp som upplever störst otrygghet. Dock är det svårt att hävda att deras 
upplevelse av otrygghet är obefogad då dessa personer i många fall väljer att inte utnyttja det 
offentliga rummet då risken för brott är som störst, de rör sig inte i lika stor utsträckning i det 
offentliga rummet på kvällar och nätter. Detta gör det svårt att bedöma hur brottstatistiken skulle 
se ut om dessa kvinnors riskmedvetenhet inte begränsade deras rörlighet (Lidskog 2006 s.175-
176). Vissa forskare hävdar att om kvinnor rörde sig lika ofta i det offentliga rummet och på ett 
sätt som mer liknar mäns rörlighetsmönster så skulle statistiken för brott visa en mer enhetlig 
bild mellan könen, vilket främst skulle innebära att fler kvinnor skulle utsättas för brott 
(Listerborn 2002 s.82).  
 
Forskning visar att kvinnor själva känner att de måste ta ansvar för att minimera risken för att 
utsättas för sexuellt våld. Detta gör de genom att använda sig utav olika strategier byggda på så 
kallad tyst kunskap om var, när och hur det offentliga rummet är otryggt. Enligt Andersson 
(2005) är denna tysta kunskap någonting som dessa kvinnor lärt sig genom socialisering. Genom 
uppfostran och olika erfarenheter har kvinnor lärt sig att det är farligare att vara kvinna än att 
vara man. Flickor får tidigt i sin barndom lära sig att det finns en risk att de kan bli utsatta för 
sexuellt våld i form av trakasserier och våldtäkt. Flickor och pojkar blir även uppfostrade till att 
se kvinnor som fysiskt svagare än män vilket ytterligare reproducerar bilden av kvinnor som 
potentiella offer för sexuellt våld. Massmedia och samhället i stort målar även upp en bild av att 
det typiska offret i ett brott är en ung kvinna och att den typiska brottsutövaren är en okänd man. 
Detta stämmer dock inte med statisktiken som visar att de flesta fall av sexuellt våld som kvinnor 
utsätts för utförs av en för kvinnan känd man (Andersson 2001 s.45-47, Konrad & Reid 2004 s. 
402-403). 
 
Kvinnor har en uppsättning av flera olika strategier för att minska upplevelsen av otrygghet när 
de rör sig i det offentliga rummet framförallt på kvällar och nätter. En utav de mest 
förekommande strategierna är att begränsa sin egen rörlighet genom att antingen stanna hemma 
eller genom att undvika vissa platser vid olika tider på dygnet. Många kvinnor väljer bland annat 
andra resevägar och andra transportmedel på kvällar än på dagen. Kvinnor som skall gå eller 
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cykla hem väljer till exempel att göra detta på bilvägen istället för på avsedda trottoarer och 
cykelvägar. De väljer att springa över tungt trafikerade vägar utan övergångsställen istället för att 
ta gångtunneln som går under vägen (Andersson 2005 s.21).   
 
En annan vanlig strategi är att ta sällskap med andra som kan hålla kvinnan sällskap på otrygga 
platser. Det kan dock inte vara vem som helst som kvinnorna kan ta sällskap med. I första hand 
handlar det om en nära vän eller bekant och i andra hand om okända kvinnor. Att ta sällskap med 
en okänd man kan ofta upplevas som mer otäckt än att vara ensam, vilket kan skapa problem 
exempelvis när en ensam kvinna skall ta taxi hem och föraren är en man. Det finns även kvinnor 
som använder sig av mer aktiva strategier som att utrusta sig med sprayburkar av olika slag, hålla 
nyckelknippan i handen som ett vapen eller att skaffa sig överfallslarm (Andersson 2001 s.49-
50). 
 
Dessa strategier visar hur kvinnors riskmedvetenhet är kopplat till risken för att utsättas för hot 
och våld medan de till stor del bortser ifrån risken för att utsättas för olyckor (Andersson 2001 
s.37). Kvinnors upplevelse av otrygghet handlar till största delen av risken att utsättas för 
sexuellt våld. Strategierna behöver dock inte betraktas som bevis på kvinnors svaghet och behov 
utav hjälp utan bör istället ses som ett sätt att skapa handlingsutrymme (Listerborn 2002 
s.83,132). 
 
Arbetet med trygghetsfrämjande åtgärder 
Kvinnors rörlighet och upplevda trygghet i det offentliga rummet har blivit allt mer 
uppmärksammat både av regeringen och av kommuner och landsting. Bland annat så skriver 
regeringen i sin ”andlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer att;  

 
Rädslan för brott är ett problem för många människor, i synnerhet för flickor och kvinnor och kan begränsa 
deras möjligheter till ett gott liv genom att de inte vågar använda vissa stads- och tätortsmiljöer (Skr. 
2007/08:39 s.26).  
 

År 2008 avsatte regeringen 45 miljoner kronor till Boverket och Länsstyrelsen för att stärka 
tryggheten i det offentliga rummet ur ett jämställdhetsperspektiv (Regeringen 2008). 
 
Det finns tre olika perspektiv när det gäller trygghetsfrämjande och brottsbekämpande åtgärder. 
Dessa tre perspektiv utgår ifrån olika föreställningsvärldar. Det första perspektivet är att titta på 
och arbeta med de personer som aktivt inskränker andras säkerhet och trygghet genom att begå 
brott. Personer som ligger i riskgruppen för att utveckla kriminella beteenden samt människor 
som riskerar att återfalla till ett kriminellt beteende. Att arbeta utifrån detta perspektiv innebär att 
minska gruppens benägenhet till att utföra brott samt att ge dem resurserna till att bli goda 
samhällsmedlemmar, exempelvis genom att öka deras känsla av tillhörighet med samhället 
(Jordan 2006 s.37). 
 
Det andra perspektivet vänder sig mot de aktörer som direkt eller indirekt arbetar med 
trygghetsfrämjande eller brottsförebyggande arbete. Denna grupp innefattar allt från den 
offentliga sektorn, individer som arbetar ideellt eller företag inom näringslivet. Åtgärderna inom 
detta perspektiv handlar om att förbättra nätverk, kommunikation, arbeta med ökad kunskap eller 
omfördela resurser (Jordan 2006 s.38). 
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Det tredje perspektivet inriktar sig på allmänheten och den enskilde medborgaren. Här handlar 
åtgärderna om att skapa en större tillit till samhället genom exempelvis ökad information, ökade 
möjligheter till medverkan och bättre fysisk planering. Dessa tre perspektiv ger tillsammans en 
helhetsbild och går att komplettera med varandra. Tyvärr uppstår det dock ofta slitningar mellan 
de olika åtgärderna då det många gånger råder resursbrist och prioriteringar mellan olika åtgärder 
måste göras (Jordan 2006 s.38-40). 
 
Känslan av otrygghet är ofta beroende av hur en plats eller ett område sköts om och förvaltas. 
Om det finns fungerande lampor, om buskarna är trimmade och om det är fritt från klotter så 
upplevs platsen oftast som mycket mer trygg än om dessa faktorer inte var uppfyllda. Ansvaret 
för skötseln på inom ett område kan dock vara utspritt över flera olika aktörer. Kommunen, 
bostadsföretag, privata markägare, landstinget och vägverket kan alla vara ansvariga för en viss 
del av ett områdes förvaltning. Då det ibland kan vara svårt att komma fram till gemensamma 
prioriteringar när det gäller trygghetsskapande åtgärder är det viktigt att det finns en väl 
uppbyggd bas för samarbete mellan de olika aktörerna (BRÅ 2002 s.37-43). 
  
En stad med stor tillgänglighet för alla medborgare ökar känslan av trygghet. Ju större andel 
personer som rör sig genom ett område desto större chans att platsen upplevs som trygg 
(Larssson & Jalakas 2008 s.126). Om stadens gator och torg blir tysta och tomma på kvällar och 
helger ökar detta känslan av otrygghet. En utav utmaningarna i arbetet för att minska den 
upplevda otryggheten blir därför att lyckas skapa en levande stad även på kvällar och nätter 
(Boverket 1998 s.70-72). Att skapa en sådan stad är inte en lätt uppgift. Hur och när personer rör 
sig genom en plats styrs utav många olika faktorer så som exempelvis bebyggelse, trafiksystemet 
och kollektivtrafikens utformning (Larssson & Jalakas 2008 s.126). Det är även skillnad på 
personer beroende på ålder, kultur och social tillhörighet. För att få en levande stad behöver det 
finnas personer från olika grupper som kan uppta det offentliga rummet vid olika tider på dygnet. 
En grupp som ofta hjälper till att vitalisera staden vid alla tider på dygnet är studenter. Studenter 
tillför energi till sitt närområde då de rör sig mycket mellan olika platser under alla tider på 
dygnet, deras rörlighet i stadens centrum kan därför bidra till en högre känsla av trygghet 
(Boverket 1998 s.70-73). 
 
Förutom att locka studenter till stadens centrum är det viktigt att titta på andra saker som 
påverkar hur människor rör sig i det offentliga rummet på kvällar och nätter. Tillgången till nöjen 
som exempelvis teater, konserter och sportarrangemang ökar rörligheten för flera olika grupper 
av människor på kvällar och nätter. Pubars, barers och nattklubbars öppningstider och 
stängningstider är också någonting som påverkar tryggheten i staden. Om det mesta utav stadens 
uteliv stänger vid samma tidpunkt garanterar detta att det finns en stor grupp människor som rör 
sig ute i vilket i sig kan kännas tryggt. Dock är många utav dessa personer berusade vilket i sig 
kan skapa en känsla av otrygghet samt en ökad risk för brott som misshandel eller skadegörelse 
(Boverket 1998 s.77). 
 
Att kunna ta sig hem säkert på kvällar och nätter påverkar också människors rörelsemönster. Om 
det finns en väl fungerande kollektivtrafik som har avgångar långt in på natten blir det lättare för 
personer som bor utanför centrum att kunna röra sig till och från olika delar av staden. Det är fler 
kvinnor än män som använder sig av kollektivtrafiken, men för att kvinnor ska känna sig trygga 
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och vilja använda kollektivtrafiken även på kvällar krävs det att bussarna går i tid så det inte blir 
långa väntetider, att hållplatserna inte ligger ödsligt eller att vägen till hållplatsen inte går igenom 
skogspartier med dålig belysning eller stora buskage (Boverket 1998 s.79).  
 
Det finns inte en enskild modell för att minska den upplevda tryggheten utan det är viktigt att 
använda sig av flera olika åtgärder som tar hänsyn till de många komplexa orsakerna till 
fenomenet (Carro,Valera & Vidal 2010 s.311). De vanligaste åtgärderna i arbetet för en ökad 
känsla av trygghet brukar vara att försöka förändra utformningen av den fysiska miljön i det 
offentliga rummet. Exempel på detta är att förbättra belysningen och skapa bättre sikt genom att 
ansa buskar vid busshållsplatser, gångvägar och cykelvägar. Men det är även viktigt att försöka 
hitta åtgärder som bekämpar de bakomliggande orsakerna till kvinnors upplevda otrygghet 
(Larsson & Jalakas 2008 s.125-126).  Att se till att medborgare har en tillit till varandra och 
känner att de är en del av samhället är en utav dessa bakomliggande åtgärder som 
rekommenderas inom projektet Tryggare och mänskligare Göteborg (Jordan 2006 s.18). 
Människor som känner att de är en del utav samhället och känner en identitet med sitt 
bostadsområde känner en högre känsla av trygghet än andra människor (Carro, Valera & Vidal 
2010 s.308). 
 
Trygghetsvandringar 
Trygghetsvandringar som metod skapades inom projektet Tryggare Mänskligare Göteborg i 
början av 2000-talet och har snabbt spridit sig till andra kommuner i Sverige. 
Trygghetsvandringar är en välanvänd metod för att upptäcka, identifiera och utföra åtgärder på 
platser som upplevs som särskilt otrygga och utsatta men också för att främja och bevara det som 
upplevs som tryggt och trivsamt. Tanken bakom metoden är att de människor som bor, arbetar 
eller på annat sätt ofta rör sig i ett lokalsamhälle har störst kunskap om området (Wallqvist 2008 
s.6-7). 
 
Metoden går ut på att ett visst antal människor går en promenad runt ett förutbestämt område och 
tittar på hur olika platser ser ut och upplevs. Gruppen stannar till vid ett antal platser och 
diskuterar exempelvis om hur belysningen ser ut, hur bra sikten är och vilka åtgärder de tror 
skulle göra platsen mer uppskattad. För att få en så bra helhetssyn som möjligt över området är 
det bra om de som vandrar har olika bakgrund och kompetens. Förutom de boende i området kan 
det vara bra att ha med representanter från kommunen, polisen, bostadsbolagen och eventuellt 
även personer som arbetar i området som brevbärare eller sophämtare. Men då 
trygghetsvandringen handlar om att få sin röst hörd så är det samtidigt viktigt att gruppen inte 
blir för stor (Wallqvist 2008 s.24-27) 
 
Trygghetsvandringen bidrar inte bara till att förbättra den fysiska platsen utan fokuserar lika 
mycket på de sociala aspekterna av trygghetsfrämjande arbete. Att få gå med på en 
trygghetsvandring, att få göra sin röst hörd om sin åsikt kring området och sedan få se hur 
åtgärder utförs och området förbättras är ett sätt att öka människors demokratiska medverkan och 
påverkar även deras känsla av att vara en del av samhället. Att få träffa andra människor som 
regelbundet rör sig i eller bor i området ger även en känsla av gemenskap och igenkännande 
grannar emellan (Wallqvist 2008 s.8-11). 
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METOD 

Urval  
I denna studie användes ett så kallat teoretiskt urval vilket innebär att urvalet bygger på ett antal 
kriterier som är kopplade till studiens syfte. Detta är en vanlig form utav urval när det gäller 
diskursanalys (Silverman 2010 s. 143-145). Urvalet av intervjupersoner när det gäller 
tjänstemännen gjordes utifrån deras arbetsområde. När det gäller politikerna utgjorde kriterierna 
att de i sina uppdrag har en koppling till kommunens trygghetskapande arbete, samt att de skulle 
representera både sittande kommunalråd samt oppositionen. Förutom detta baserades valet av 
intervjuperson på kön då en så jämn könsuppdelning som möjligt eftersträvades. Urvalet 
baserades på att personer som är insatta i kommunens arbete med trygghetsfrågor även har en 
viss förförståelse kring de olika teoretiska begrepp som studien undersöker (jämställdhet, 
upplevd otrygghet och det offentliga rummet). Detta var viktigt då det gör det möjligt att jämföra 
de intervjuades uttalanden mot den tidigare forskning och de diskurser som finns kring 
begreppen. Totalt togs det kontakt med fyra tjänstemän och fyra politiker med en jämn 
fördelning på kön och i politikernas fall jämn fördelning mellan opposition och sittande i 
kommunalrådet. Då deltagandet i studien var frivilligt och då den behövdes utföras inom en 
begränsad tidsram var det inte alla förfrågade som kunde delta, i ett fall så rekommenderade en 
tillfrågad att intervjun borde göras med dennes kollega istället då denna person var mer insatt i 
ämnet. Denna nya person tillfrågades och ställde upp på en intervju. Detta påverkade dock inte 
studien i någon större utsträckning då den nya kandidaten hade samma kön och en liknande 
arbetssituation som den första kandidaten. Totalt gjordes fem intervjuer varav tre med tjänstemän 
och två med politiker (ett sittande kommunalråd och en i opposition) när det gäller 
könsfördelningen var tre kvinnor och två män. 
 
Intervjumall 
Intervjuerna hade en semistrukturerad intervjuform där en intervjuguide användes, detta är enligt 
Silverman (2010) en vanligt förekommande form av intervjuform för intervjustudier där det 
endast förekommer ett fåtal intervjuer (Silverman 2010 s.190). Denna intervjuguide är uppbyggd 
av fem teman med ett antal frågor som alla har utrymme för följdfrågor samt eventuella egna 
reflektioner från de intervjuade (se Bilaga1). Den gemensamma mallen försäkrar att intervjuerna 
går att jämföra med varandra trots att de intervjuade har olika arbetsuppgifter och roller 
(Silverman 2010 s.194). De fem temana är:  
· Synen på upplevd otrygghet och rörelsefrihet i det offentliga rummet  
· Synen på kvinnan respektive mannen i det offentliga rummet  
· Kommunens ansvar kontra andra organisationer/ myndigheter/ föreningar  
· Åtgärder för att öka känslan av trygghet idag  
· Åtgärder för att öka känslan av trygghet i framtiden. 
 
Genomförande  
Materialet i den tidigare forskningen och de teoretiska begreppen, kommer från forskning kring 
trygghet, det offentliga rummet samt jämställdhet i samhällsplanering som jämförs med det 
material som framkommit från intervjuer som genomförts med ett begränsat antal politiker och 
tjänstemän från Örebro kommun. Intervjuerna fokuserar på tjänstemännens och politikernas syn 
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på trygghet i det offentliga rummet samt deras syn på de pågående och framtida kommunala 
åtgärderna kring dessa frågor.  
 
Transkribering  
Intervjuerna spelades in digitalt och har sedan lyssnats igenom flera gånger. Efter detta gjordes 
en första transkribering där intervjuerna skrevs ner ordagrant. Efter detta lyssnades intervjuerna 
igenom igen och en ny transkribering gjordes där de intervjuades uttalanden delades in i de olika 
teman som intervjuguiden var uppbyggd efter. Denna andra transkribering låg sedan till grund 
för resultat och analysdelen i studien. 
 
Litteraturanskaffning  
Alla försök till att hitta tidigare forskning om hur politiker och tjänstemän ser på frågan kring 
upplevd otrygghet och trygghetsfrämjande arbete har misslyckats. Sökningar gjordes i 
databaserna Elin@Örebro, Google Scholar och Social Services Abstracts med sökorden: Risk 
perception, Public Space, Fear of crime, Insecurity, Politics och Gender. Alla sökorden provades 
tillsammans med varandra i olika kombinationer för att få så stort utslag av artiklar som möjligt. 
Sökningar gjordes även i Libris med sökorden; Upplevd otrygghet, Trygghet, Det offentliga 
rummet. Genus, Kommun, Politik. Även dessa sökord blandades i olika kombinationer. Förutom 
att söka i databaser frågades även bibliotekarier på Örebro universitet om de kände till aktuella 
artiklar eller böcker och det gjordes även en förfrågan bland anställda på Centrum för urbana och 
regionala studier på Örebro universitet om de kände till forskning som tittade på politikers eller 
tjänstemäns attityder kring liknande frågor. Inget utav detta gav något resultat. 
 
Att det inte gått att hitta tidigare forskning runt politikers och tjänstemäns attityder och åsikter 
har gjort det svårare att på ett tydligt sätt presentera tidigare forskning som täcker upp hela 
studiens syfte. Att det inte finns någon tidigare forskning som fokuserar på fenomenet ur ett 
liknande perspektiv som studiens syfte, har gjort det svårt att dra några slutsatser i om det finns 
likheter eller skillnader mellan attityderna kring upplevd otrygghet i Örebro och andra platser i 
Sverige/världen. Bristen på forskning i ämnet har även gjort att det i studien används skrifter från 
bland annat boverket. 
 
Metodval; Kritisk diskursanalys 
Diskursanalys är inte någon enhetlig metod utan innehåller både teoretiska utgångspunkter och 
metoder som är sammanlänkade med varandra. Fokus för diskursanalys ligger på språkets 
betydelse för verkligheten som social konstruktion (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s.10). 
Diskursanalys innebär inte att forskaren läser texter för att förstå vad författaren vill säga utan för 
att undersöka det underförstådda, det som är implicerat (Börjesson 2005 s.23). Forskaren tittar i 
sin analys därför på hur verkligheten skapas istället för hur verkligheten är. Uttalanden om 
verkligheten skapas genom kulturellt schabloniserade raster och är endast förståeliga i den 
kontext den skapades i. Ett exempel på detta är att människor inte uttrycker sig på samma sätt i 
ett officiellt tal som i sin dagbok (Alvesson & Sköldberg 2008 s.460-461, Börjesson 2005 s.23). 
Inom diskursanalys ställs därför frågor som; Vilka underliggande antaganden ligger bakom 
uttalandet och vilken verklighetsbild bygger den på? Att värdera graden av sanning i ett uttalande 
är inte aktuellt för forskaren istället fokuserar denne på att studera vad i utsagorna som är 
underförstått och vad som är implicerat. Diskursanalys handlar därför inte om en ren textanalys 
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utan diskurserna analyseras utifrån dess samhälleliga kontext och de konsekvenser som de 
sociala konstruktionerna skapar och vidmakthåller (Sjöberg 1999 s.89-91).  
 
Ordet diskurs har flera olika definitioner, dels står det för en mängd olika utsagor så som texter 
och uttalanden, så kallade språkliga handlingar (Alvesson & Sköldberg 2008 s.460). Dels så har 
den en mer teoretisk definition där diskurs innebär ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. 
Diskurserna bestämmer gränserna för vad som är kulturellt och socialt accepterat att säga i vissa 
sammanhang (Börjesson 2005 s.21-35). Fairclough definierar även diskurs som ett sätt att 
beskriva världen utifrån ett bestämt perspektiv och han menar att diskurser bidrar till att skapa 
sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000 s.72-73). 
 
Inom den kritiska diskursanalysen anses diskurser vara en form av social praktik som bidrar till 
att skapa och omvandla sociala strukturer samtidigt som de speglar dem. Diskursen ses både som 
ett sätt för människan att påverka världen samtidigt som den är kulturellt och historiskt 
situationsbunden (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s.66-68). Enligt kritisk diskursanalys 
används diskurser som ett sätt att skapa och upprätthålla ojämlika maktförhållanden mellan olika 
sociala grupper. Den kritiska diskursanalysen uppgift är att titta på hur upprätthållandet av dessa 
ojämlika maktförhållanden främjar vissa bestämda sociala gruppers intressen och förtrycker 
andras. Syftet med detta är att skapa en mer jämlik kommunikationsprocess i samhället som 
helhet. Kritisk diskursanalys är därför inte politiskt neutral utan skall ses som en metod för social 
förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s.69-70). 
 
Målet i Faircloughs tredimensionella modell är att utforska sambanden mellan människors 
språkbruk och den sociala praktiken. Fokus lägga på hur diskurser skapar social förändring eller 
upprätthåller rådande social ordning. Diskurser kan därför antingen reproducera eller ifrågasätta 
rådande diskursordning. En diskursordning är ett system som formar och formas av språkbruk, 
den innefattar alla diskurser och språkhandlingar inom en social institution eller ett socialt 
område. Diskursordningen utgör därigenom reglerna kring vad som får och inte får sägas. 
Diskursordningar förändras dock ständigt genom att språkburkarna utnyttjar rådande diskurser på 
nya sätt eller om de tar in nya diskurser från andra diskursordningar. Exempel på detta är när 
myndigheter inom välfärden tar in diskurser från marknaden och börjar kalla sina klienter för 
konsumenter. Genom att använda sig av diskurser på nya sätt och i nya sammanhang skapas 
förändring inom diskursordningen. Dessa förändringar begränsas dock utav rådande 
maktrelationer (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s.72-78). 
 
I Faircloughs tredimensionella modell används tre nivåer vid en diskursanalys som bör 
analyseras var för sig, dessa tre är diskursiv praktik, text och social praktik. Den diskursiva 
praktiken undersöker hur texten är producerad och hur den konsumeras. Här identifieras de 
diskurser som texten bygger på och om den eventuellt har kopplingar till andra texter. När 
analysen av texten sedan utförs så görs en detaljerad analys av hur diskurserna används i texten. 
Det finns ett antal olika infallsvinklar för att göra detta, forskaren kan bland annat titta på textens 
etos (hur utformas identiteter genom språk?), metaforer, ordval, modalitet (talarens grad av 
instämmande i uttalandet). När detta är klart analyseras texten utifrån den sociala praktiken. Här 
undersöks om textens diskursiva praktik reproducerar eller ifrågasätter rådande diskursordning 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000 s.85-90). 
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Att använda sig utav diskursanalys innebär att den kunskap som produceras inte kan 
generaliseras varken historiskt eller geografiskt, den blir istället ett nedslag i hur ett 
samhällsfenomen ser ut just nu på denna plats. Detta innebär dock inte att kunskapen är 
meningslös utan det ställer krav på att forskaren ständigt behöver ompröva och ifrågasätta 
kunskapen. Som forskare blir det avgörande att förstå att den kunskap som produceras är 
beroende utav forskarens förförståelse, perspektivval och begreppsförståelse (Listerborn 2002 
s.37-38).  Diana Mulinari (1999) skriver om vikten av att som forskare ständigt reflektera över 
hur han/hon som person påverkar sitt arbete. Vad forskaren väljer att fokusera på, hur han/hon 
samlar in sin data och hur han/hon senare väljer att tolka denna data utvecklas under arbetets 
gång och påverkas av de olika perspektiv som han/hon anlägger. En forskare är inte isolerad från 
sin omgivning, utan forskaren är en människa som tillhör flera olika historiska, sociala och 
kulturella kontexter som alla påverkar den kunskap som forskaren kommer att producera. 
Forskaren har tolkningsföreträde över vad dennes intervjupersoner har sagt. Detta gör att 
forskarens analys av deras berättelser inte kommer att förmedla vad som ”egentligen sades” 
deras uttalanden omtolkas och analyseras för att se vad som kan ligga bakom (Mulinari 1999 
s.44-48).  
 
Analys 
I studiens analys tolkas vad de intervjuat har uttalat sig om och vilket språk de använder för att 
förklara upplevd otrygghet och de åtgärder de arbetar utifrån. Analysen utgår från 
transkriberingen av intervjumaterialet som delat upp de intervjuades uttalanden utifrån de fem 
teman som intervjumallen är uppbyggd ifrån. Då materialet från intervjuerna är mycket 
omfattande var första steget i analysarbetet att titta efter likheter och skillnader i de olika 
intervjuerna. När det fanns uttalanden som uttryckte samma åsikter eller beskrev en fråga på 
liknande sätt så valdes ett utav dessa uttalanden ut och fick därefter representera även de andras 
uttalanden. I de fall där skillnader upptäcktes togs dessa med för att visa på olika åsikter. När 
urvalet av citat som skulle vara med i resultatdelen var färdigt övergick analysarbetet i att 
jämföra dessa uttalanden med den tidigare forskningen. Detta innebar att undersöka om deras 
uttalanden stärkte eller ifrågasatte den tidigare forskningen och de teoretiska begreppen. Efter 
detta gjordes en sammanfattande slutdiskussion där slutsatser och förslag på framtida 
forskningsfrågor framställdes. 
 
Kriterier för validering 
De kriterier som traditionellt används för att granska och värdera kvantitativ och kvalitativa 
studier har varit att utgå ifrån validitet och reliabilitet. Validitet står för i vilken utsträckning 
resultatet stämmer med verkligheten samt om forskaren uppfyller sitt syfte och verkligen 
studerar det han/hon avser att studera. Reliabiliteten tittar i sin tur på om resultaten påverkats av 
slumpen. Då det dock kan vara svårt att använda sig utav dessa kriterier inom den kvalitativa 
forskningen så har vissa forskare omdefinierat dessa begrepp och lagt till nya kriterier för att 
bättre överensstämma med tolkande forsknings paradigm (Johansson 2005 s.313-314). 

Johansson (2005) tar i sin bok upp fem kriterier som forskare kan använda sig utav när de ska 
bedöma en narrativ- eller diskursivanalys. De olika kriterierna är 
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1.) Håller analysen? Har forskaren framhävt intervjumaterialet på ett tillförlitligt sätt? För att 
läsaren skall kunna bedöma forskarens tolkningar av sitt intervjumaterial är det viktigt att 
forskaren inkluderar många citat så det blir tydligt vad forskaren bygger sina slutsatser på.  

2.) Överensstämmelse. För att ytterligare stärka trovärdigheten kan forskaren välja att låta de 
intervjuade läsa materialet innan publicering så att de kan uttala sig om ifall forskaren uppfattat 
deras uttalanden korrekt. Det är dock viktigt att påpeka att forskaren ändå måste ta ansvar för de 
tolkningar som produceras i studien.  

3.) Insiktsfullhet. Ger studien läsaren ny kunskap och insikt?  

4.) Sammanhang.  Skapar studiens analys en fullständig och meningsfull bild? Finns det en röd 
tråd i studien och hänger resultatet ihop med den tidigare forskningen?  

5.) Pragmatisk nytta. Kan studien ligga till grund för andras arbete och vidare forskning?  

Det är dock viktigt att tänka på att kriterium tre och fem inte kan bedömas utav den enskilde 
forskaren utan endast utav läsaren och resten utav forskarsamhället (Johansson 2005 s.315-316). 

För att tydliggöra de olika frågeställningarna och lättare visa var de besvaras så har resultat och 
analysdelen delats upp i teman som motsvarar de olika frågeställningarna, detta har gjorts för att 
det ska bli lättare att avgöra om studien uppfyller syftet. För att tydliggöra för läsarna hur 
tolkningar och slutsatser har gjorts har det lagts in citat från de intervjuade för att förtydliga de 
grunder som slutsatserna baseras på. Dessa citat kopplas sedan ihop med tidigare forskning eller 
om tidigare forskning saknas så påpekas detta för att visa på behovet utav ny forskning.  

Etiska överväganden 
Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet har fastställt vissa forskningsetiska principer 
som varje forskare behöver ta ställning till innan utförandet av en vetenskaplig undersökning. 
Forskaren behöver väga undersökningens förväntade kunskapstillskott (forskningskravet) mot 
eventuella risker och negativa konsekvenser för undersökningsdeltagare och eventuell tredje 
person (individskyddskravet). Dessa två krav är inte absoluta utan måste alltid vägas emot 
varandra (CODEX 2010 s.5). Då denna studie handlar om att intervjua personer i deras roll som 
tjänstemän eller politiker och inte berör enskilda individers privatliv är risken för att någon under 
undersökningens gång skulle komma till skada eller utsättas för kränkningar minimal.  
 
Alla deltagare i denna studie har innan intervjun fått information om studiens syfte och upplägg 
samt om deras rättigheter till att när som helst avsluta undersökningen samt information om hur 
materialet kommer att förvaras och hur det kommer att användas. Innan intervjun startade fick 
alla deltagare chans att ställa frågor kring studiens upplägg och syfte. Detta stämmer väl överens 
med informationskravet och samtyckeskravet vilket innebär att alla som deltar i undersökningen 
skall få information om villkoren för deras deltagande samt hur deras bidrag till undersökningen 
kommer att bidra till projektet. Deltagarna skall även få eventuell information som kan tänkas 
påverka deras villighet till att delta (CODEX 2010 s.6-7).   
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Då studien identifierar att de intervjuade arbetar inom Örebro kommun så finns det en viss risk 
att vissa läsare kan komma att identifiera deltagarnas identitet trots att varken position eller namn 
nämns. Detta gör att det till viss del kommer i konflikt med konfidentialitetskravet som innebär 
att all information om identifierbara individer skall avrapporteras på ett sådant sätt att dessa 
personer ej kan identifieras av obehöriga (CODEX 2010 s.12). Dock har flera aspekter gjorts för 
att avidentifiera de intervjuade. Istället för att använda namn eller exakta yrke beskrivs de 
intervjuade antingen som tjänsteman eller politiker. Under två utav fem teman använder några 
utav de intervjuade exempel från deras eget privatliv, vid dessa tillfällen har deras identitet 
avkodats som man eller kvinna. För att det inte ska bli tydligt vilka utav tjänstemännen eller 
politikerna som har vilket kön. Att uppdelningen görs som man och kvinna är alltså endast en 
etisk avvägning och analysen kommer inte att bygga på olika aspekter mellan könen. När de 
intervjuade uttalar sig om detaljer som ålder på barn eller stadsdelar de rör sig i så har även dessa 
avkodats eller tagits bort. 
 
Då personerna i fråga arbetar i en offentlig miljö och då frågorna inte berör personernas privatliv 
har risken för de intervjuades eventuella identifiering bedömts som godtagbar. De intervjuade 
har underrättats om denna risk och har godkänt detta innan de ställde upp på intervjun.  
 
För att ytterligare minimera risken för att de intervjuades identiteter blir kända så förvaras 
intervjumaterialet på ett sätt som gör att det i största möjliga mån endast är tillgängligt för 
behöriga. Om de intervjuade vill kan de få tillgång till de filer som berör just deras intervju. 
Förutom att till viss mån hjälpa konfidentialitetskravet så stämmer detta även med 
nyttjandekravet vilket innebär att information insamlat för forskningsändamål inte får användas 
eller utlånas till icke-vetenskapliga syften som exempelvis kommersiellt bruk. (CODEX 2010 
s.9-10).  

RESULTAT OCH ANALYS 

Synen på upplevd otrygghet  
Alla tjänstemän försöker definiera den upplevda otryggheten som en känsla, de fortsätter vidare 
att förklara att eftersom det är en känsla så är den olika för olika personer vilket gör den svår att 
tydligt definiera och ännu svårare att arbeta bort i praktiken.  

Att få bort det helt tror jag är jätte svårt. Dels för att det är ju inte någonting reellt det är ju liksom en upplevd 
känsla och det som kan vara tryggt för mig kan ju vara fullständigt otryggt för någon annan. 
 

Deras inställning till känslors skilda uttryck bland olika personer stämmer väl överens med 
Listerborns (2002) beskrivning av känslor som omöjliga att definiera på ett sätt som alla 
människor kan förhålla sig till (Listerborn 2002 s74).  

Politikerna är inte lika definitiva i sin beskrivning av vad upplevd otrygghet innebär men deras 
uttalanden pekar på att även de anser att det är en känsla. Den ene politikern påpekar att  

Det är ändå vad som är upplevt utifrån vad du har för arv och miljö. 
  
medan den andra tycker att;  
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alla ska ha rätt att känna sig trygga  
 

Flera utav de intervjuade är ense om att det går att minska den upplevda otryggheten i samhället 
men att det inte går att få bort den helt, detta motiverar de med att den upplevda otryggheten 
innebär olika saker för olika individer. Det är dock en tjänsteman och en politiker som inte fullt 
ut håller med om detta. Tjänstemannen antyder att det kanske inte går att få bort den upplevda 
otryggheten men ändrar sig sedan och säger att de borde arbeta utifrån en strävan om nollvision.  

Men att helt jobba bort den utifrån, ja man kan ju ha en sån typ nollvisions strävan då att försöka komma 

dithän.  

Politikern är mer direkt i sitt uttalande om det går att få bort den upplevda otryggheten;  

Ja det borde göra det, det är en absolut rättvisefråga, 
 

Dessa två uttalanden ligger dock inte i direkt konflikt med de andras uttalanden om att den 
upplevda otryggheten inte går att få bort. Istället visar deras uttalande om att det borde gå eller 
man kan ju ha typ nollvision, att dessa två personer snarare ser frågan ur ett annat perspektiv än 
de tre första. De tre första utgår ifrån ett ja eller nej perspektiv där människors olika intressen 
kommer i konflikt med varandra. Medan de två andra mer ser på frågan ur ett målperspektiv, där 
de anser att kommunen borde sträva efter att bygga bort den upplevda otryggheten oavsett om 
det går eller ej. De intervjuades olika inställningar till fenomenet speglar Jacksons (2006) teori 
om att människor inte bara upplever känslor på olika sätt utan att de även ser problem ur olika 
perspektiv beroende på vem de är (Jackson 2006 s.256). 

Alla de intervjuade använder samma diskurser när de talar om kvinnors upplevelse av att röra sig 
i det offentliga rummet. Bland annat använder de alla konsekvent orden otrygghet, trygghet och 
risk. Andersson (2005) talar i sin forskning om vikten av att inte liktyda kvinnors upplevda 
otrygghet med rädsla och att kvinnors egen beskrivning av känslan är mer liktydig med en 
riskkalkylering (Andersson 2005 s.44). Detta stämmer väl överens med de intervjuades bild av 
den upplevda otryggheten.  

Att den upplevda otryggheten handlar om en blandning av att det både är en risk som är faktisk kombinerat 
med en upplevelse av otrygghet som mera är relaterad till vad man påstår och vad man har hört. 
 

Att den upplevda otryggheten ses som en riskkalkylering bekräftas även av de intervjuades 
personliga berättelser. En kvinna uttrycker exempelvis att hon inte upplever sin otrygghet som ett 
problem  

För jag rör mig inte på ett sånt sätt att jag känner att jag utsätter mig så mycket för fara. 
 

 Den upplevda otryggheten för kvinnan är alltså mer kopplad till den risk hon upplever att hon 
skulle kunna utsätta sig för snarare än någon sorts allmän rädsla. 

Att kvinnors upplevda otrygghet är högre än den statistiska risken för att utsättas för brott är 
något som alla de intervjuade tar upp.  
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Om man tittar på statistiken så är det ju män som ska känna sig mest otrygga för rent statistiskt så är det ju 
fler män som drabbas 

 
De intervjuade har dock flera olika teorier på varför olika individer upplever en högre känsla av 
otrygghet än vad de borde rent statistiskt. Massmedias påverkan är en yttre faktor som flera utav 
tjänstemännen tar upp och som ses som en risk i att massmedias rubriker kan bidra både till en 
ökad otrygghet och till viss del även en stigmatisering i samhället. Jordan (2006) skriver att 
massmedias fokus på våld och brott bidrar till att öka människors upplevelse av otrygghet så att 
den inte överensstämmer med den faktiska risken för att utsättas för brott (Jordan 2006 s.18). 
 

Media är jätte viktiga, det är den bilden som alla får om hur det är. Sen så spelar det ingen roll hur det är 
egentligen utan det är medias bild som blir de allmännas uppfattning om hur det funkar. Och det gäller både 
det här med stigmatiseringen att man liksom, händer det någonting i Adolfberg va så skriver man liksom att 
det någon har blivit rånad i Örebro. Men är det så att det är i Vivalla så står det ofta att det är i Vivalla och att 
det var en person med utländsk bakgrund så där va. 
 

Att en utav tjänstemännen påpekar att den stora segregeringen som finns i Örebro kommun även 
den bidrar till att öka den upplevda otryggheten bekräftas av Listerborn (2002) som säger att 
segregering ofta leder till en ökad känsla av otrygghet (Listerborn 2002 s.130). 

Örebro tillhör ju dom kommuner och städer som är mest segregerade i Sverige, med våra stora stadsdelar och 
om man ser på statistiken hur det ser ut idag. Det är en jätte utmaning för det skapar enorma spänningar i 
samhället och det skapa underlag för otrygghet 
 

En annan förklaring till att kvinnors upplevda otrygghet inte överensstämmer med statistiken 
som tas upp av både tjänstemän och politiker är att de tror att kvinnors otrygghet är direkt 
kopplad till riskkalkyleringen av att utsättas för våldtäkt och andra sexuella övergrepp.  

Så förmodligen rör sig män friare bara för att dom har en sån känsla av att dom inte blir utsatta och kvinnor 
begränsar sig därför att de diskuterar att det finns svarttaxi eller vad det heter och att man blir våldtagen och 
så. 
 

En utav de intervjuade anser även att denna risk att utsättas för våldtäkt är värre än att utsättas för 
andra brott.  

Men de blir rånade och det är också en integritetskränkning men våldtäkt är värre, det sätter spår för livet på 
ett sätt som jag inte tror, inte för att jag har belägg för det men jag tror inte att ett rån gör det på samma sätt.  
 

De intervjuade forsätter även med att påpeka att risken för att utsättas för sexuella övergrepp i 
Örebro på senare tid har ökat vilket även bidrar till att ytterligare begränsa kvinnors rörlighet. 

Nu tycker jag att det är värre eftersom det faktiskt förekommer överfallsvåldtäkter som inte är uppklarade. 
Och det betyder ju att kvinnors livsrum inskränks på ett sätt som är helt oacceptabelt. 
 

Dessa uttalanden stämmer till stor del ihop med flera olika forskares teorier om att kvinnor 
kalkylerar med risken att utsättas för sexuellt våld och att kvinnor ser detta som en värre utgång 
än att utsättas för andra brott (Andersson 2005 s.12, Jackson 2006 s.256-257, Konrad & Reid 
2004 s.411-412).  
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Synen på kvinnan respektive mannen i det offentliga rummet  
Nästan alla de intervjuade anser att kvinnors och mäns tillgång till det offentliga rummet på 
pappret är lika men att kvinnors och mäns rörelsemönster ser olika ut.  

Även om det är till lika mycket för båda könen och skulle kunna utnyttjas lika mycket utav båda könen så 
tror jag att mäns och kvinnors nyttjande ser olika ut.  
 

De flesta utav de intervjuade påpekar också att även om kvinnor och män har förutsättningarna 
för att utnyttja det offentliga rummet i Örebro så är det uppbyggt och planerat på ett icke 
jämställt sätt historiskt men till viss även del idag.  

Alltså om vi tittar på hur vi planerar samhället så är det ju fortfarande utifrån mäns perspektiv. Alltså det är ju 
dom redskap vi har byggt in, även de kvinnor som är planerare. Vi [planerare] funderar utifrån en norm och 
normen är mannen så därför är inte samhället planerat utifrån ett jämställdhetsperspektiv ännu.  
 

Dessa uttalanden visar att den historiska bilden av männen som offentliga och kvinnor som 
privata utan full tillgång till det offentliga rummet påverkar samhället än idag (Franzén & 
Sandstedt 1993 s.106-107, Listerborn 2002 s.19-21). Det speglar även den övergripande 
patriarkala genusordningen som finns i det svenska samhället med mannen som norm 
(Andersson 2005 s.34-35).  

Andra exempel som till viss del visar att Örebros offentliga rum är uppbyggt på ett sätt som 
enligt tjänstemännen och politikerna visar att kvinnor missgynnas och att mannen ses som norm 
är de platser som upplevs som mest otrygga i Örebro som exempelvis utformningen av 
cykelvägarna som ligger runt om i staden.  

De är ju naturligtvis lagda för att de ska blandas med så lite bilism och trafik som möjligt så blir det ju så att 
en del [cykelvägar] går genom de gröna stråken eller genom industriområden som ju är nedsläckta på 
kvällarna och nätterna och är ju väldigt bra ur trafiksäkerhets synpunk. Men en del väljer att inte cykla den 
vägen för att de tycker det är så obehagligt för att det är så ensligt. Det har jag inte hört så många män som 
uttrycker men det har jag hört mera kvinnor. 
 
Vi måste fixa bra belysning och vi måste ta bort farliga buskage och allt sånt här som man kanske 
traditionellt sätt har tyckt att det är snyggt med buskage utefter en cykelväg och då inte tänkt på 
trygghetsaspekter på det sättet eftersom ju män inte blir överfallna eller nått sånt då.  
 

Även de intervjuades personliga erfarenheter av kvinnors roll i det offentliga rummet speglar 
vissa historiska synsätt. Forsberg och Listerborn beskriver hur kvinnan genom historien ofta 
blivit stämplade som lösaktiga eller omoraliska om de rörde sig ensamma i det offentliga rummet 
och att kvinnor än idag riskerar att skuldbeläggas pågrund utav sitt beteende eller sin klädsel 
(Listerborn 2002 s.22, Forsberg 2005 s.22). Detta bekräftas till viss del av de intervjuade 
kvinnorna:   

… problemet med otrygghet har blivit en könsfråga, det vill säga att vi kvinnor måste se till hur vi beter oss, 
med vad vi säger, hur vi uppför oss, hur vi klär oss och hur vi rör oss. Vi måste ta ett ansvar för det därför att 
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samhället ser ut som det gör, och då lägger man ju en grundproblematik på det kön som inte är problemet. 
 
Jag tycker definitivt att vi borde alla kunna få röra oss i det offentliga rummet precis hur vi själva vill, hur vi 
vill och när vi vill. Men eftersom verkligheten ser annorlunda ut så måste man göra vissa val. 
 

Deras uttalanden bekräftar även den bild som Andersson (2001) beskriver, att kvinnor känner att 
de själva är ansvariga för sin egen säkerhet (Andersson 2001 s.45-47). Även Anderssons (2005) 
forskning om att kvinnor väljer andra resvägar och att de helst inte rör sig ensamma (Andersson 
2005 s.21, 49-50) bekräftas av de intervjuade när de berättar att de själva eller kvinnor i deras 
omgivning väljer att ta cykla på andra ställen än på cykelvägarna, att de väljer att ta taxi på 
kvällarna och att de vid krogbesök bestämmer i förväg hur de ska åka hem så att ingen bli ensam.  

Men en del väljer att inte cykla den vägen för att de tycker det är så obehagligt för att det är så ensligt. 
 
Sen så resonerar dom om vilka ska ta sällskap med vem och hur ska det gå och ingen får gå ensam. Ska 
någon ta bussen så är inte det så bra heller för då ska man gå från hållplatsen till huset vilket ofta resulterar i 
taxi. 

 
Dessa uttalanden visar att många kvinnor i Örebro använder sig utav strategier för att minska sin 
upplevelse av otrygghet (Andersson 2001 s.49-50). 

Att synen på kvinnor i det offentliga rummet inte är den samma som för män bekräftar alla de 
intervjuade oavsett kön. De intervjuade påpekar i deras uttalande hur komplicerade de 
bakomliggande orsakerna till kvinnors upplevda otrygghet är. När de uttalar sig som 
professionella tjänstemän eller politiker så anser de alla att ingen individ ska behöva begränsa sin 
rörlighet i det offentliga rummet och att ansvaret för den upplevda otryggheten borde läggas på 
förövaren istället för offret. Samtidigt så berättar flera utav de intervjuade att de mot bättre 
vetande, som privatpersoner bidrar till att upprätthålla samhällsynen av kvinnor som potentiella 
offer i det offentliga rummet.  

Det är klart att jag till mina två flickor som idag är ... och … år då. När dom var i den åldern att de ville vara 
ute och jag kände att oh det var så mycket oro för dom så var jag naturligt vis väldigt noga med att säga: Ni 
ska inte gå ensamma hem, det är bättre att ni ringer till mig så kommer jag och hämtar er. Ska ni ändå gå se 
till att vara några stycken. Tänk på vilka vägar ni väljer, tänk också på hur du är klädd. Och allt detta är ju 
oerhört begränsat just för gruppen tjejer. 
 
Sen kan man ju gå till sig själv. Jag har tre barn två pojkar som är lite äldre och en tjej som är lite yngre. Och 
där är det så att när hon växte upp så var man mer noga med när hon skulle komma hem på kvällen än vad 
killarna var…. . Då försökte jag med mig själv om att det handlade inte om att det var en dotter och de andra 
var söner utan att det handlade mer om att så ser samhället ut.  
 
Jag tycker det är en klurig fråga. Jag tycker definitivt att vi borde alla kunna få röra oss i det offentliga 
rummet precis hur vi själva vill, hur vi vill och när vi vill. Men eftersom verkligheten ser annorlunda ut så 
måste man göra vissa val. Och då gör jag naturligtvis personliga val utifrån det att jag känner mig otrygg och 
det är diskriminerande i sig. 

 
De intervjuades berättelser om hur de manar sina döttrar till att var extra försiktiga när det rör sig 
i det offentliga rummet och att en kvinna anser att hon blir tvingad till vissa val, visar hur unga 
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kvinnor i dagens samhälle socialiseras in i en bild av att det är farligare att vara kvinna än att 
vara man och att kvinnor lär sig att se sig själva som potentiella offer för sexuella övergrepp 
(Andersson 2001 s.45-47, Konrad & Reid 2004 s. 402-403). 

En politiker tar upp en annan aspekt av den samhällsbild som ser kvinnor som offer och män 
som förövare nämligen att även män blir kränkta och diskriminerade när de rör sig i det 
offentliga rummet.  

 
Jag pratade just med en utav män för jämställdhet i Örebro, en man i sexti års åldern. Han såg ju en tjej 
klockan två på natten som inte kunde ta vara på sig själv. Så gick han fram och frågade om han kunde hjälpa 
henne. Hon bara skrek och bara sprang och det, ja det blir så fel. För män som vill förändra det här, de undrar 
ska man ha nått tecken på sig, ska man ha, vita halsdukar provade dom med. Ska man ha en väst och cykla 
runt på stan och tala om att jag är en sjyst man, det här är män för jämställdhet som är ute. Och det är ju 
säkert jätte bra men det är så himla sorgligt att det ska behövas… Det är den faktiska upplevelsen att män är 
ett hot om man är en ensam kvinna. Det behöver vi fundera över. 

 
Även några utav tjänstemännen tar upp det faktum att män och pojkar diskrimineras då de 
ständigt ses som potentiella förövare. Detta är dock ett perspektiv som det inte går att hitta någon 
tidigare forskning kring. 

Kommunens ansvar kontra andra organisationer/ myndigheter/ föreningar  
Det är tydligt att alla de intervjuade har liknande syn på vad som är kommunens ansvar när det 
gäller den upplevda otryggheten.  

Ja vårt ansvar i en kommun det är alltid att ge möjligheter, att skapa förutsättningar till ett gott liv kan man ju 
säga då, för alla på lika villkor. 
 

Det är endast en politiker som uttrycker att kommunen inte har ett direkt ansvar för den upplevda 
otryggheten men i förklaringen som följer detta uttalande uttrycker politikern ändå liknande 
åsikter om kommunens ansvar som de andra intervjuade;  

Kommunen är väl inte speciellt ansvariga för den upplevda otryggheten. Däremot är kommunen ansvarig för 
den faktiska otryggheten. Kommunen måste skapa förutsättningar för att man inte ska uppleva att det är 
otryggt. 
 

 Vad politikern lägger för olika tolkningar i uttrycket ansvar för den upplevda otryggheten 
jämfört med ansvaret för förutsättningarna för att inte uppleva otrygghet är svårt att fastställa. En 
tolkning är dock att politikern i det första uttrycket lägger in individens egna personliga tolkning 
av situationen medan denne i andra uttrycket lägger in de yttre omständigheter som rör den 
upplevda otryggheten som exempelvis det fysiska rummet utformning. 

Trots att de inte hänvisar direkt till riksdagens transportpolitiska mål eller regeringens huvudmål 
för jämställdhetsarbete (Andersson 2005 s.11,58, Dymén 2008 s.11) så uttrycker alla de 
intervjuade att det är kommunens ansvar att forma det fysiska rummet så att det finns 
förutsättningar för alla medborgare att utnyttja det offentliga rummet på lika villkor. Detta visar 
att kommunens arbete är väl integrerat med de övergripande statliga målen för jämställdhet och 
tillgänglighet. 
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De intervjuade är även eniga om att de andra aktörer som är ansvariga för den upplevda 
otryggheten  

Ja egentligen alla som är med och skapar det offentliga rummet. 
 

 De ger oberoende av varandra samma exempel på aktörer. De aktörer som alla de intervjuade 
nämner är polis, landsting, föreningslivet, frivilligorganisationer, brottsförebyggande rådet, 
bostadsbolag och näringsidkare. Dessa exempel stämmer väl överens med Jordans (2006) 
exempel på aktörer som direkt eller indirekt arbetar med trygghetsfrämjande eller 
brottsförebyggande åtgärder (Jordan 2006 s.38). De intervjuade anser dock att även om alla 
dessa aktörer har ett ansvar så ligger det på kommunen att ansvara för att samverkan mellan 
dessa aktörer fungerar på ett effektivt sätt 

Vi försöker att helt enkelt jobba med både trygghet och säkerhetsfrågor på bred front. Så att kommunen 
blandar även in de privata näringsidkarna till exempel, privata fastighetsägare, sitt eget fastighetsbolag Öbo 
 
Kommunen är oerhört viktigt särskilt också för att försöka hitta samverkan med till exempel föreningar och 
så vidare 
 
Sen går ju vårat (kommunen) ansvar över till andra som också har ansvar, föreningslivet, jag vet inte vad det 
kan vara, frivillig krafter, bostadsföretag, alla dom här och individer. 
 

Detta synsätt skulle kunna vara en spegling av att kvinnors upplevda otrygghet blir allt mer 
uppmärksammad inom både regeringen, landstingen och kommunerna och att regeringen nyligen 
gjort stora ekonomiska satsningar på att kommunerna skall arbeta mer aktivt med denna fråga 
(Skr. 2007/08:39 s.26, Regeringen 2008). 

När det gäller individens ansvar för den upplevda otryggheten så anser tjänstemännen att det som 
ligger på individens ansvar är dennes egna handlingar. De anser dock att dessa handlingar inte 
ska innefatta att människor måste begränsa sin egen rörlighet utan att ansvaret ligger i att inte 
utföra brottsliga handlingar och att försöka verka för ett tryggare samhälle.  

Varje individ har ett oerhört ansvar att behålla tryggheten och lugnet det vill säga att inte ge sig på andra, det är 
det första. 

En politiker anser också att individens ansvar ligger i deras egna handlingar men uttrycker 
samtidigt att individen måste  

inse att man själv har blinda fläckar  
 

och att;  

Man kanske måste uppfostra sig själv till att inte skämta sexistiskt eller stötta ett beteende som kan tolkas 
som att det är ok att kränka eller så. Även kvinnor behöver öva på det. 
 

Uttalandet om att individen behöver få insikt och att de måste ”öva” märks även i de intervjuades 
egna uttalanden om sina handlingar som privatpersoner (se diskussionen ovan).  
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Åtgärder för att öka känslan av trygghet idag  
Alla tjänstemän är överens om att kommunen på senare år har blivit allt bättre på att arbeta med 
kvinnors upplevda otrygghet och med att ha ett genusperspektiv i sitt trygghetsfrämjande arbete.  
 

Jag tycker idag att kommunen är mer och mer medveten om det. Jag tror man har haft det i åtanke redan 
tidigt men det jobbas mera med det under senaste tiden tycker jag. 
 
Könsperspektivet har stärkts genom de senaste åren. Att man har vetat att statistiken har sett ut som den gör 
det vill säga att det är fler män som drabbas och att det är fler kvinnor som känner sig otrygga, det är inget 
nytt på något sätt. Men man kanske inte har jobbat så aktivt med det. Man kanske har jobbat aktivt med det 
på ett ställe inom ett avgränsat område, men nu så har vi det som ett perspektiv. 
 

Någonting som enligt tjänstemännen speciellt har blivit bättre är de trygghetsvandringar som 
genomförs inom kommunen. 
 

Det är verkligen ett omtag med det [trygghetsvandringarna] nu. En nysatsning för att försöka få det ännu 
bättre. 
 
Vi hade en period då kommunen fick lite dåligt rykte då man hade en massa trygghetsvandringar så hittade 
man en massa grejer som man behövde göra men sen så fanns det inte resurser eller pengar att göra någonting 
åt det. …. Och då hade vi avsatt pengar som vi hade särskilt till det, som vi hade centralt men det blev inte så 
mycket bättre. Och nu har vi gått ut då på ytterligare ett sätt då vi har lagt över makt och befogenheter över 
resurser på dom som deltar i de här trygghetsvandringarna från kommunens sida. 

 
Wallqvist (2008) skriver att trygghetsvandringar som metod snabbt har blivit en väl använd 
metod i flera olika kommuner i Sverige (Wallqvist 2008 s.6-7). De intervjuades uttalanden visar 
att Örebro är en utav dessa kommuner. Alla de intervjuade tar upp trygghetsvandringar som det 
första exemplet på trygghetskapande åtgärder som kommunen använder sig utav. Flera av de 
intervjuade tar upp att kommunen från början inte fick ut de resultat de hoppats på men de tror 
dock att trygghetsvandringarna kommer att bli mer effektiva nu när de gjort nysatsningar på 
metoden. De har även valt att prova på olika versioner av trygghetsvandringarna som att åka 
längs med busslinjerna eller använda sig av konstnärer som de intervjuade ser som lyckade 
försök. 
 

Där man sätter sig och åker de här busslinjerna för att känna hur är det när man åker ut i Vivalla eller till 
Brickebacken eller någon annanstans. Vad får man för känsla när man sitter där på bussen en sen natt känns 
det säkert att kliva av någonstans eller så. 
 
Mellan passagen Vivalla, Baronbacken har de jobbat ihop med en konstnär som heter Kicki Hendal och då 
har man samlat en grupp kvinnor ifrån Vivalla och så går man gemensamt ut och ser vad vill vi kunna göra 
här. 
 

Trygghetsvandringar är en bra metod för att hitta och förändra fysiska platser som upplevs som 
otrygga (Wallqvist 2008 s.6-7). De intervjuade uttalar sig flera gånger om hur viktigt det är för 
den upplevda otryggheten, att de olika platserna i det offentliga rummet är väl förvaltade vilket 
även bekräftas av flera olika undersökningar kring den upplevda otryggheten. Forskare har 
konstaterat bland annat att om det finns fungerande lampor, om buskarna är trimmade och om 
det är fritt från klotter så upplevs platsen oftast som mycket mer trygg än om dessa faktorer inte 
var uppfyllda. (BRÅ 2002 s.37-43, Carro,Valera & Vidal 2010 s.305). 
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Låter man det förfalla, låter man det vara klotter, låter man det vara dålig belysning både inne och ute och se 
allmänt ruffigt ut så kanske det är så att det är lättare att känna otrygghet. Och det är också lättare för olika 
gäng eller vad det nu skulle kunna vara att hålla till där och lättare att göra inbrott. Ja det skapar många olika 
delar. 

 
Att trygghetsvandringarna ses som en så bra metod av de intervjuade kan vara att den fungerar 
som en trygghetskapande åtgärd på två olika nivåer. Dels så är det ett effektivt sätt att identifiera 
otrygga platser som behöver förbättras och dels så kan det fungera som en metod för att öka 
människors upplevelse av delaktighet och demokratiska påverkan (Wallqvist 2008 s.8-11). Att 
inte bara arbeta med att förbättra det fysiska rummet utan att även arbeta för att öka människors 
demokratiska påverkan är något som både tjänstemän och politiker tycker är mycket viktigt.  

 
Jag tror att mycket handlar det ju kanske inte bara om att titta på det fysiska rummet utan också skapa ett 
samhälle där man har en känsla av delaktighet och ansvarstagande och att man inte känner så mycket 
frustration utan att det offentliga är mitt och så. Så är det minst lika viktigt som att jobba med fysiska 
förutsättningar tror jag. 

 
Ett exempel på hur kommunen arbetar med att öka medborgarnas engagemang och känsla av 
deltagande är att kommunen har anställt ett antal processledare som arbetar ute i de olika 
bostadsområdena med att bland annat att stötta föreningslivet och bidra till olika aktiviteter. 

 
Kommunen har några processledare som är alltså personer som är ute och jobbar i bostadsområdena för att 
öka engagemang, delaktighet men också trygghet, såna frågor ute i bostadsområdena. Engagera både unga 
och äldre i olika, prata med föreningarna och så vidare. Och allt är ju för att skapa trevliga bostadsområden 
med engagemang och då är ju tryggheten en del i det naturligtvis 

 
Tjänstemännen tar även upp ett annat enligt dom pågående projekt som handlar om att 
tillsammans med föreningslivet försöka göra om skolor till mer levande platser även på kvällstid 
för att öka rörligheten i bostadsområdena. En politiker uttalar sig om också om ett projekt som 
handlar om att göra om skolorna till ett slags levande centrum inne i bostadsområdena men enligt 
politikern har detta projekt inte lyckats. Om tjänstemännen och politikern refererar till samma 
projekt är svårt att avgöra men deras två olika inställningar visar ändå på en viss brist i 
kommunikationen mellan politiker och tjänstemän. 
 

Hur kan man göra en stor skola som är full av liv på dan och upplevs som en hyggligt trygg plats till en 
fullständigt obehaglig, otrygg plats kvällar och nätter Kan föreningslivet vara med, med aktiviteter kan man 
skapa någonting eller kan man bygga så att det också är mer liv och rörelse runt. 
 
Ett försök som vi gjorde som inte har lyckats tyvärr det är ju att göra skolorna i varje område till ett sånt här 
centrum Om man har tillräckligt många ställen där folk träffas och som inte är öde och tomma och 
skymundan ställen utan att man har livaktiga center ute i bostadsområdena och sen säkrade passager och 
transporter mellan centrum och bostadsområdena så då tror jag att man i alla fall har gjort så mycket som 
man kan. 
 

Den gemensamma nämnaren i deras uttalanden är dock att det är mycket viktigt att få en högre 
rörlighet av människor på kvällar och nätter i Örebro kommun. Att öka rörligheten är något som 
alla de intervjuade tar upp vid flera olika tillfällen. Vikten av att en hög rörlighet på människor 
minskar den upplevda otryggheten bekräftas av såväl forskare som av Boverket (Boverket 1998 
s.70-79, Lidskog 2000 s.107, Larssson & Jalakas 2008 s.126). Larsson & Jalakas (2008) tar upp 
olika aspekter som behövs uppfyllas för att få en med levande stad och för att öka kvinnors 
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rörlighet i det offentliga rummet. Ett exempel som nämns är vikten av en väl fungerande 
kollektivtrafik med täta avgångar och busstationer som inte ligger ödsligt.  

 
En bra utbyggd kollektivtrafik, nattbussarna är ett sånt exempel som var jätte bra att många röt till om därför 
att du måste kunna komma hem säkert på natten och inte behöva kasta sig in i osäkra svarttaxi eller åka med 
någon som man inte känner eller nyss har träffat och sånt där.  Och man ska inte behöva gå eller cykla ensam 
hem 

 
Andra aspekter som påverkar människors rörlighet genom staden är att många människor från 
olika grupper och i olika åldrar rör sig genom staden. I en stad med stor segregering och där 
endast ett fåtal grupper av människor rör sig så ökar den upplevda otryggheten. En grupp de 
särskilt lyfter ut som vitaliserar städer vid alla tider på dygnet är studenter (Boverket 1998 s.70-
79, Larssson & Jalakas 2008 s.126, Listerborn 2002 s.130). Detta talar även en politiker om som 
viktiga faktorer i att minska den upplevda otryggheten och öka rörligheten i Örebro kommun. 

 
Örebro är ju en väldigt speciell stad för det rör sig inga studenter på stan. Det finns fjortonåringar och så finns 
det förtiåringar men det finns inga studenter…. Det skulle vara bättre om det rörde sig lite mer studenter på 
stan som ändå var lite mer vuxna. Även om man är ute och roar sig men jag tror att det skulle upplevas som 
mera tryggt på stan då. 

 
Alla de intervjuade säger att de inom Örebro kommun har blivit mycket bättre på att applicera ett 
genusperspektiv och att arbeta praktiskt med jämställdhet inom trygghetsarbetet och inom 
kommunen i stort.  

 Ge möjligheter, att skapa förutsättningar till ett gott liv kan man ju säga då, för alla på lika villkor  
 
Kvinnor ska ju ha full tillgång till det offentliga rummet på lika villkor som män. 
 
Vi försöker ju nu när vi anställer stadsplanerare att anställa flera kvinnor till exempel så man får en mer 
jämställd tjänstemanna stab och det tror jag är viktigt 
 

Deras beskrivningar kring genus och jämställdhet visar att deras definition av ordet jämställdhet 
ligger nära eller mycket nära den definition som regeringen fastställt som innebär att kvinnor och 
män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden (Dymén 2008 
s.11). Deras beskrivningar av jämställdhetsarbetet visar även att de applicerar både en kvalitativ 
och en kvantitativ jämställdhetssyn (Andersson 2005 s.27, Statistiska Centralbyrån 2008 s.5). 

Åtgärder för att öka känslan av trygghet i framtiden 
När de intervjuade talar om åtgärder de utför idag och åtgärder de vill utföra i framtiden så tar de 
upp alla de tre perspektiv som Jordan (2006) anser vara aktuella inom trygghetsfrämjande arbete. 
De talar både om att arbeta med de människor som aktivt inskränker andras säkerhet och 
trygghet genom att begå brott, att fortsätta samarbeta med och utveckla nya typer av samverkan 
med de andra aktörerna som är aktiva inom trygghetsfrämjande arbete och att bli ännu bättre på 
att involvera allmänheten (Jordan 2006 s.37-40). 
 

 Sen så handlar det väl om att identifiera män i riskzonen för våldsbeteenden på nått sätt inte vet jag. 
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Jag tror att vi behöver jobba ännu mer med dom andra aktörerna som finns etablerade i kommunen. Allt ifrån 
som jag sa bostadsföretag men också näringsidkare. 

 
Deras uttalanden visar att de intervjuade har en bra kunskap om de många ofta komplexa 
orsakerna som påverkar den upplevda otryggheten och att de har kunskapen om att det krävs 
flera olika satsningar mot dessa orsaker för att nå ett lyckat resultat med att minska kvinnors 
upplevda otrygghet (Carro,Valera & Vidal 2010 s.311, Jordan 2006 s.18). 

Det finns ett antal aspekter som de intervjuade anser att kommunens anställda måste bli bättre på 
för att på ett ännu mer effektivt sätt minska den upplevda otryggheten i Örebro. De intervjuade 
tar upp att för att det trygghetskapande arbetet ska få mer långtgående resultat så är det inte bara 
en fråga om att förändra det fysiska rummet utan även är en fråga om att förändra hela samhället.  

 
Men det måste till en annan mansroll alltså helt från grunden där det här är absolut otänkbart, nolltolerans 
mot sexuella övergrepp och våldtäkter och så våld mot kvinnor.  
 

Här har kommunen enligt de intervjuade ett stort inflytande och måste arbeta mer effektivt. 

Det är vi som bygger och planerar och bestämmer hur vi använder våra pengar och hur vi undervisar våra 
barn i skolan och hur vi hjälper till att fostra barnen i förskolan. Om man fostrar barn med en stark 
självkänsla som inte behöver ta ut sin frustration på någon annan så har man lagt en jätte god grund 

 
Att arbeta för att öka människors demokratiska påverkan är något som både tjänstemän och 
politiker tycker är mycket viktigt och det är även en utav de saker som flest intervjuade tar upp 
att kommunen måste bli bättre på. 

 
Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt område det är att jobba i våra bostadsområden och framförallt jobba 
med de boende själva. Och att de boende i ett område är med och ser att en del i mitt ansvar är att hjälpa till 
att skapa trygghet i det här området och att man är med och tar ansvar för det. Det är en viktig del. Så det tror 
jag är ett ordentligt ansvar som vilar på oss, att ta in sån omvärldskunskap och i möjligaste mån blanda in 
medborgarna själva. 
 
Det är ju ofta så att man själv försöker tänka sig in i hur är det här men det viktigaste är kanske att ta med 
grupper som inte så ofta får sin röst hörd, och hur upplever du det här och hur upplever ni det här. 
 

Tjänstemännen tror att det nog är stor skillnad mellan olika grupper av kvinnor men att det finns 
en kunskapsbrist när det gäller hur vissa utav dessa grupper upplever otrygghet.  
 

Tillhör du invandrar gruppen så vet inte jag hur deras känsla av trygghet är. 
 
Förutom en bättre kunskap om olika kvinnogruppers upplevelser så efterfrågar alla de 
intervjuade mer kunskap kring den upplevda otryggheten i allmänhet och en bättre koppling 
mellan kommunens arbete och den existerande forskningen. De säger även att de ibland känner 
att det trygghetskapande arbetet ger små resultat. 

Vi har ju för lite kunskap fortfarande faktiskt för att riktigt planera samhället jämställt, vi faller på målsnöret 
om man skulle kunna säga så 
 
Trygghet är ett kunskapsområde man kan inte bara röja buskar eller skicka ut någon för att kolla så att det 
inte är nått gupp i cykelbanan. Det behövs en bättre kunskap. Det har ju röjts buskar och sly och så men inte 
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utifrån någon medvetenhet om vad det är som gör att framförallt kvinnor känner sig otrygga. Man har gjort 
små nedslag men inte nått ifrån någon sammanhållen analys eller kunskapsbas det kan jag inte säga. … Det 
finns forskning och det finns erfarenheter att bygga på och jag tycker vi tar för lite tillvara på det. Det behövs 
ett kunskapsbyggande. 
 
Men sen hur man i praktiken lyckas med det, det är ju en annan sak, och det tar jätte lång tid och ibland 
tycker man att inte att man uppnår någonting egentligen. Men tittar man tillbaka så har det ju ändå hänt en del 
då. Men sen när man tittar i statistiken så är det ju inte riktigt så heller så jag vet inte vad jag ska säga. 
 

Deras uppfattning om att de behöver mer kunskap i ämnet och att det behövs ett större 
kunskapsbyggande bekräftas av Andersson (2008) som beskriver att denna osäkerhet finns i flera 
svenska kommuner och påpekar även att det finns ett stort problem i att det inte finns någon 
samlad kunskapsbas när det gäller forskningen om kvinnors upplevda otrygghet (Andersson 
2008 s7-8). 

SLUTDISKUSSION 

Det faktum att alla de intervjuade oavsett yrkesroll och kön använder sig utav liknande uttryck 
och på många sätt uppvisar en gemensam värdegrund kring trygghetsrelaterande frågor visar att 
de alla håller sig inom samma diskursordning. De olika tjänstemännen verkar vara väl insatta i 
hur trygghetsarbetet utförs på olika avdelningar och de har även en bra bild av vad andra 
myndigheter, organisationer och föreningar har för pågående arbete.  

En fråga som uppstår är dock hur de intervjuades samstämmighet och intresse för kvinnors 
upplevda otrygghet påverkats av att det under senaste året förekommit ett antal olika olösta fall 
av sexuella överfall på kvinnor i Örebro kommun. Det är även mycket svårt att dra några 
slutsatser om ifall Örebros tjänstemän och politikers intresse för kvinnors upplevda otrygghet 
speglar andra kommuner i Sverige eller om de är mer eller mindre pålästa då det inte finns någon 
tidigare forskning kring denna specifika fråga. 

Det är tydligt att de intervjuade är väl insatta i den statistik och forskning som finns om kvinnors 
upplevda otrygghet. De har en tydlig helhetsblid kring de bakomliggande orsaker som tidigare 
forskning tar upp och är även väl insatta i siffror och statistik rörande kvinnors rörlighet i och 
tillgång till det offentliga rummet. Trots detta så anser alla de intervjuade att det fortfarande finns 
mycket kvar att göra och de behöver mer kunskap och en bättre koppling till forskning i området 
för att kunna nå bättre resultat. Att det i de olika intervjuerna även kommer upp flera aspekter 
som det inte gått att hitta tidigare forskning på visar att den upplevda otryggheten är ett fenomen 
som behöver mer forskning ur flera olika perspektiv. 

En utav dessa aspekter är hur även män diskrimineras och kränks i den rådande samhällssynen 
där män som rör sig på stan på kvällar och helger ofta blir stämplade som potentiella 
våldtäktsmän. Hur påverkar det män om kvinnor skriker och springer iväg när de erbjuder dem 
hjälp eller frågar hur de mår? Hur känns det som man att veta att kvinnan han möter på gatan på 
vägen hem från krogen ser honom som ett potentiellt hot? 
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Andra aspekter som tas upp som det finns väldigt lite forskning kring och som tjänstemännen 
påpekar att de vet väldigt lite om det är hur olika kvinnogruppers otrygghet skiljer sig från 
varandra. De har viss kunskap om att det är skillnader mellan olika kvinnogrupper men de 
påpekar att denna kunskap är alltför ytlig och efterfrågar exempelvis mer kunskap kring hur 
invandrarkvinnors upplevda otrygghet ser ut.  

Även skillnaderna mellan de intervjuade i deras tjänsteroll och deras privata roll är något som 
skapar ett intresse av att få gå mer in på djupet i. Hur ser de intervjuade själva på dessa 
skillnader? Hur påverkar deras handlingar i privatlivet deras praktiska utförande av 
trygghetsfrämjande åtgärder?  

Trots att alla de intervjuade till stor del är överens om vad som orsakar och upprätthåller 
kvinnors upplevda otrygghet visar statistiken från brottsförebygganderådets nationella 
trygghetsrapport att kvinnors upplevda otrygghet ser i stort sett likadan ut i år som förra året i 
Sveriges olika kommuner. Även några utav de intervjuade tar upp detta faktum och påpekar att 
det ibland upplevs som om arbetet inte ger några större resultat alls. De påpekar också att det 
behövs mer omfattande metoder som inte bara inriktar sig på förändringar i det fysiska rummet 
utan att det måste komma nya metoder för att på ett värderingsplan förändra mansbilden i 
samhället.  

Då kvinnors upplevda otrygghet bygger på flera komplexa bakgrundsfaktorer så finns det ingen 
enkel eller snabb lösning. Men med mer forskning både kring bakomliggande orsaker och kring 
olika metoder borde det gå att skapa ett ännu mer effektivt trygghetsskapande arbete. 

Att använda sig av diskursanalys visade sig vara en svår process. Till viss mån har 
diskursanalysen inte används fullt ut i analysprocessen och ej heller i slutdiskussionen. Om en 
liknande forskningsfråga skall undersökas i framtiden skulle kanske en narrativ metod vara att 
föredra. 

.  
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BILAGA 1 
 
1. Synen på upplevd otrygghet och rörelsefrihet i det offentliga rummet: 
Hur upplever du känslan av trygghet i Örebro kommun vid olika tider på dygnet? 
Går det att helt få bort känslan av otrygghet i det offentliga rummet? 
Finns det platser i Örebro kommun som kan upplevas som mer otrygga än andra? 
 
2. Synen på kvinnan respektive mannen i det offentliga rummet: 
Hur ser kvinnors respektive mäns rörlighet ut i Örebro kommun? 
Anser du att Örebro kommuns offentliga rum är uppbyggt på ett jämställt sätt där kvinnor och 
män får lika mycket utrymme och kan känna sig lika trygga? 
 
3. Kommunens ansvar kontra andra organisationer/myndigheter/föreningar: 
Vad är kommunens ansvar när det gäller den upplevda tryggheten i det offentliga rummet? 
Vad är kommunens ansvar när det gäller rörelsefriheten i det offentliga rummet? 
Vilka andra myndigheter/organisationer/föreningar har ett ansvar för dessa frågor?  
Vad är individens ansvar i dessa frågor? 
 
4. Åtgärder för att öka känslan av trygghet idag: 
Vilka åtgärder har gjorts för att öka känslan av trygghet i Örebro kommun?  
Har några av dessa åtgärder haft ett könsperspektiv?  
Finns det fördelar med att ha ett könsperspektiv när man arbetar med upplevelse av trygghet?  
 
5. Åtgärder för att öka känslan av trygghet i framtiden: 
Vad bör Örebro kommun göra i framtiden för att öka känslan av trygghet i det offentliga 
rummet? 
Vad bör Örebro kommun göra i framtiden för att öka kvinnors känsla av trygghet i det offentliga 
rummet? 
Vad bör Örebro kommun göra i framtiden för att öka kvinnors rörelsefrihet i det offentliga 
rummet? 
 
 


