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Sammanfattning 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att undersöka kvinnors upplevda otrygghet i Malmös 

offentliga miljöer utifrån ett feministiskt och tidsgeografiskt perspektiv. Med utgångspunkt i 

kvinnornas upplevelser av otrygghet är syftet också att studera hur Malmö Stad planerar för att 

förebygga kvinnors otrygghet. Undersökningen har utförts med hjälp av tidsdagböcker som är 

ett verktyg inom det tidsgeografiska synsättet. Studien har också genomförts med hjälp av 

kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Tidsdagböckerna användes för att 

visualisera kvinnors upplevda otrygghet i vardagen, där sedan intervjuer kopplade till 

tidsdagböckerna utfördes för en djupare diskussion av kvinnornas upplevda otrygghet i Malmö. 

Intervjuer med tjänstemän på Malmö Stad genomfördes för en fördjupning av trygghets- och 

jämställdhetsarbetet. Materialet från intervjupersonerna består av kvinnornas otrygghetskänsla 

i relation till staden, vad otryggheten grundar sig på, samt hur Malmö Stad arbetar för en ökad 

trygghet. Resultatet av studien visar att kvinnor främst upplever otrygghet i Malmö beroende 

på vilken tid det är på dygnet. Kvinnornas otrygghet i staden är ett resultat av den 

könsmaktsordning som råder i Malmös offentliga rum. Resultatet från intervjupersonerna med 

Malmö Stad visar att det finns brister i trygghets- och jämställdhetsarbetet, som i sin tur 

försvårar kvinnors upplevelser av trygghet. Slutsatsen visar att det är av stor vikt att arbeta med 

ett införlivat genus- och jämställdhetsperspektiv i planeringen, för att öka kvinnors trygghet i 

staden.                            
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund  
Stadens offentliga rum kan förknippas med flera saker. De kan användas som mötesplatser där 

olika kulturer möts och där drömmar och möjligheter skapas. Stadens offentliga rum kan 

samtidigt vara begränsade, skrämmande eller förtryckande. Detta innebär att de offentliga 

rummen i staden också upplevs och uppfattas olika beroende på vem som vistas där. Det innebär 

också att människor tillträder på olika villkor i de offentliga rummen. Stadens offentliga rum är 

socialt konstruerade och är en del av vår kultur, därför speglar de också rådande 

maktstrukturerna i samhället. Maktrelationerna i staden påverkar också hur och av vem de 

offentliga rummen används, där begreppen rum och plats är centrala. När rum och plats studeras 

kan dessa begrepp till en början anses som könsneutrala, men kön och genus är, liksom 

maktaspekten, en grundläggande förförståelse av rum och plats. Ojämställdheten mellan 

kvinnor och män skapar gränser i stadens rum där vissa är synliga och andra osynliga. 

Gränserna påverkar vårt sätt att leva och röra oss i stadens rum, och mestadels genom 

omedvetna val (Lindeborg, 2014). 

 

Känslan av att vara trygg nog för att röra oss i det offentliga rummet under olika tider på dygnet, 

handlar i grund och botten om demokrati i samhället. Otryggheten kan bero på många saker i 

livet. Hur trygg en person är i relation till den offentliga miljön är avgörande för hur hen rör sig 

i staden. Känslan av trygghet påverkar bland annat de val som medborgare gör, hur de mår, och 

vilka möjligheter de har att möta andra människor. Vi lever idag i ett samhälle som präglas av 

en rädslokultur. Vi är också medvetna om den brottslighet som finns i vårt samhälle, och vi har 

därför skapat rutiner och strategier för hur vi ska skydda oss för att inte utsättas för brott, vilket 

påverkar det vardagliga livet. (Region Halland, 2017)  

 

Kvinnor har i allmänhet alltid behövt anpassa sig i staden när de rör sig i de offentliga miljöerna. 

Christina Listerborn (2002) menar att detta är ett fortsatt problem som påverkar kvinnors 

rörelsemönster i staden och som framförallt försvårar jämställdheten. Det är samtidigt viktigt 

att rädslan i staden uppmärksammas utan att skapa en bild av män som förövare och kvinnor 

som offer, och framförallt att inte bilden av kvinnan framhävs som svag. Hon menar också att 

kvinnan alltid varit ett problem i staden. Historiskt stod kvinnokroppen i det offentliga rummet 
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för sexualitet, vilket inte hör hemma i det offentliga rummet. Kvinnor skulle hållas hemma, i 

den privata sfären. Men idag i det moderna samhället, där kvinnor ska kunna delta på lika 

villkor, står kvinnan (och hennes kropp) inte bara för sexualitet, vilket är något som kvinnor 

hela tiden måste förhålla sig till i staden. 

 

Under hösten 2017 uppmärksammades ett flertal våldtäkter som inträffade i Malmös offentliga 

miljöer (SVT nyheter, 2017 samt Aftonbladet, 2017). Jag började då själv fundera över hur jag 

egentligen rör mig i staden, och vilka miljöer jag helst undviker i de offentliga rummen för att 

inte utsättas för brott. Det fick mig också att fundera mer på vad som händer med kvinnors 

trygghetskänsla när de rör sig i de offentliga miljöerna. Det kan vara i centrum, på torget, i 

parker, på gården eller bara genom att gå på gatan. I min uppsats vill jag studera kvinnors 

upplevda trygghet kopplat till det offentliga rummet. Detta kommer jag att göra genom att 

studera kvinnors rörelsemönster i Malmö utifrån ett feministiskt perspektiv. Studien kommer 

att ta avstamp i staden Malmö, där Malmö Stad arbetar och har som mål att implementera ett 

jämställdhetsperspektiv på kommunens alla förvaltningar och verksamheter. Det finns en 

utvecklingsplan som har tagits fram för att säkerställa Malmös arbete med 

jämställdhetsintegrering. Därmed kommer jag, utifrån kvinnornas upplevelser av trygghet i 

Malmö, studera hur stadsbyggnads- och gatukontoret arbetar med ett införlivat trygghets- och 

jämställdhetsarbete. 

 

 

 

 

 

  

Tabell 1 - Upplevd otrygghet i Malmö 2007–2017 (https://malmo.se/Kommun--politik/Fakta-och-

statistik/Trygghet-och-sakerhet/Upplevd-otrygghet.html.) 

 

Röd graf = kvinnor, blå graf = män  
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1.2 Problemformulering  
Det har under lång tid byggts och skapats städer av män, och där staden medvetet, och/eller 

omedvetet, brukats främst av män. På så sätt har den manliga överordningen satt sin prägel på 

staden. Detta lever kvar idag då könsmaktsstrukturer i samhället framhävs som en produkt av 

ojämställdheten i staden och i den offentliga miljön. Genom att betrakta staden utifrån 

feministisk geografi nyanseras även de normer och värderingar på hur en man och kvinna ska 

uppföra sig och röra sig i staden. Men normer och värderingar i samhället är inget som förändras 

över en natt, eftersom normer på hur en kvinna och en man ska vara är djupt inrotade i 

maktstrukturer som råder i samhället. Den strukturella ojämställdheten reflekteras i det 

offentliga rummet där vissa miljöer kan skapa rädsla hos kvinnor. Platsen spelar därför en viktig 

roll i skapandet och återskapandet av genusordningen. På så sätt är kvinnors upplevelser av 

risker och oroligheter i stadens offentliga rum kopplade till social, ekonomisk och politisk 

ojämlikhet (Andersson, 2005).  

 

I uppsatsen kommer jag att undersöka hur könsmaktsordningen utmärker sig i staden, med 

Malmö som utgångspunkt. Tidigare forskning visar exempelvis på att kvinnors rörelsemönster 

och trygghetskänsla i staden ser annorlunda ut beroende på vilken tid det är på dygnet. Detta 

kommer analyseras genom att studera kvinnors rörelsemönster och upplevelser i Malmö utifrån 

tidsgeografiska verktyg. Jag kommer att studera hur Malmö Stad arbetar med trygghetsfrågor i 

det offentliga rummet, eftersom Malmö Stad har det huvudsakliga ansvaret att skapa en trygg 

stad för alla. Jag kommer analysera kvinnors upplevelser av trygghet kopplat till Malmös 

offentliga rum utifrån ett feministiskt perspektiv.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att undersöka kvinnors upplevda otrygghet i Malmö utifrån ett 

feministiskt perspektiv. Detta för att analysera om den upplevda otryggheten i staden hos 

kvinnorna återspeglar strukturella maktförhållanden. Utifrån kvinnornas upplevelser vill jag 

även ta reda på hur Malmö Stad planerar för att förebygga otrygghet.  

 

1. På vilka sätt upplever kvinnor i Malmö otrygghet i vardagen i relation till den fysiska 

miljön, i stadens offentliga rum? 

2. Hur arbetar Malmö Stad med att förebygga otryggheten i den fysiska miljön i Malmö 

för kvinnor?  
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1.4 Avgränsningar  
Gruppen kvinnor är ingen homogen grupp utan det finns en stor utsatthet inom gruppen kvinnor. 

Detta innebär att vissa kvinnogrupper (inom den generella gruppen kvinnor) upplever en så 

kallad “dubbel utsatthet” som exempelvis kan innebära att, utöver att vara kvinna, även är 

funktionsnedsatt, har en utländsk bakgrund eller är homosexuell. När en kvinna med dubbel 

utsatthet utsätts för brott kan det vara svårt att särskilja om brottet drabbar henne på grund av 

kön eller för att hon exempelvis har en annan etnisk härkomst (Andersson, 2005). Ju längre bort 

man är ifrån uppfylla samhällets normer (vilket är att vara en vit, funktionell, heterosexuell, 

medelålders man med medelklassbakgrund) desto mer utsatt är man i staden och samhället. 

Därför är det viktigt att ta hänsyn till andra konstruktioner förutom kön i studier av rum som 

bland annat etnicitet, samhällsklass, sexualitet, ålder och funktionalitet (Forsberg, 2005). Alla 

typer av maktförhållanden och sociala konstruktioner påverkar staden och rummet. Jag vill 

alltså synliggöra att flera maktordningar samspelar med kön, och att tryggheten kan upplevas 

olika för olika kvinnor och kontext. Jag har dock valt att avgränsa mig till att endast utgå ifrån 

det ojämlika maktförhållandet mellan män och kvinnor i staden. 

 

Studien är geografiskt avgränsad till Malmös offentliga rum. Med offentliga rum menar jag allt 

det som berörs utanför kvinnornas bostad, och mer precist- deras ytterdörr. Eftersom studien 

utgår från kvinnornas egna upplevelser och erfarenheter av Malmös offentliga rum, är det 

kvinnorna som avgör vilka offentliga rum som diskuteras mest. I studien har jag också valt att 

intervjua tjänstemän på stadsbyggnadskontoret och gatukontoret som arbetar med att förvalta 

Malmös offentliga rum. Jag valde att avgränsa mig till Malmö Stads stadsbyggnadskontor och 

gatukontor eftersom de har det yttersta ansvaret att förvalta och underhålla Malmös offentliga 

miljöer.  
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1.5 Disposition 
I Kapitel 1 inleder jag med en introduktion till ämnesområdet. Därefter presenteras 

problemformuleringen, syfte och frågeställningar samt avgränsningarna jag gjort för mitt valda 

område.  

 

I kapitel 2 presenteras studiens val av metod och metodologiska tillvägagångssätt. I detta kapitel 

beskrivs hur verktyget tidsdagböcker har använts, samt hur intervjuer relaterade till 

tidsdagböckerna utförts. Här förklaras också tillvägagångssättet för hur intervjuerna med 

Malmö Stad utförts.  

 

I kapitel 3 presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Först introduceras tidigare forskning om 

kvinnors otrygghet i staden, vilket handlar om hur könsmaktsstrukturer i den offentliga miljön 

påverkar och begränsar kvinnors rörelsemönster i staden. Därefter presenteras de teoretiska 

utgångspunkterna - feministisk geografi och rädslans geografi. Det tidsgeografiska synsättet 

presenteras i det teoretiska ramverket för att ge läsaren en bättre förståelse till tidsdagböckernas 

syfte.  

 

I kapitel 4 presenteras det insamlade materialet från tidsdagböckerna och intervjuerna relaterade 

till tidsdagböckerna i form av tabeller och löpande text. Här presenteras också intervjuerna med 

Malmö Stad.  

 

I kapitel 5 analyseras och diskuteras det empiriska resultatet som kommit fram utifrån 

kvinnornas upplevelser av otrygghet i staden samt Malmö Stads trygghetsarbete. Detta 

analyseras mot bakgrund till det teoretiska ramverket.  

 

I kapitel 6 avslutas och sammanfattas uppsatsens slutsatser. Här ges även förslag till framtida 

forskning. 
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2. Metod  
I detta kapitel presenteras och redogörs den empiriska och metodiska bakgrunden. Det 

empiriska samt metodiska tillvägagångssättet består av två delar. Den första delen innefattar 

tidsdagböcker samt intervjuer med kvinnorna i studien. Tidsdagboken och intervjuerna 

relaterade till tidsdagböckerna ska besvara första frågeställningen i studien; På vilka sätt 

upplever kvinnor i Malmö otrygghet i vardagen i relation till den fysiska miljön, i stadens 

offentliga rum? Den andra delen beskriver tillvägagångssätten för de kvalitativa 

undersökningarna med Malmö Stad, vilket ska besvara studiens andra frågeställning; Hur 

arbetar Malmö Stad med att förebygga otryggheten i den fysiska miljön i Malmö för kvinnor?  

 

2.1 Metodval 
Denscombe (2016) menar att varje metod har sina särskilda starka och svaga sidor, men att 

valet av metod framförallt ska grundas i forskningens undersökningssyfte. Denna studie kräver 

en metod som går in på djupet och ger en helhetsförståelse (Johannessen & Tufte, 2003). 

Samtidigt behövs ett inifrån perspektiv eftersom studies syfte fokuserar på individen. Till min 

studie valdes sex unga kvinnor mellan 20–30 år. Andersson (2001) menar att unga kvinnor är 

de som rör sig mest i staden och de är också de som upplever mest otrygghet. Kvinnorna i 

studien är bosatta i Malmö, vilket var ett krav eftersom studien tar avstamp i Malmö. Kvinnorna 

fick skriva varsin tidsdagbok under en vecka där de antecknade hur de rör sig i staden i ett 

tidsrum. Detta delades in i olika rubriker; vad för slags aktiviteter de utför, på vilken plats, val 

av färdmedel, om de var själva eller i sällskap, vilken tidpunkt och även, vilken känsla som 

upplevdes under aktiviteten.  

 

Under veckan de skrev tidsdagboken hade jag även en öppen dialog med mina respondenter om 

de möjligtvis hade frågor eller funderingar kring tidsdagböckerna. När kvinnorna var klara med 

tidsdagböckerna träffade jag dem för en diskussion om hur det har gått att föra tidsdagböckerna, 

därefter utfördes även intervjuerna. Ellegård och Wihlborg (2001) menar att en intervju som 

utgår från en tidsdagbok kan ge underlag för djupare diskussioner om överväganden och val i 

olika situationer i vardagen, än vad enbart en tidsdagbok eller enbart en intervju kan ge. Det 

betyder att jag som forskare får ett djup som i sin tur stärker uppsatsens validitet.  

 

Min forskning utgår från ett feministiskt perspektiv där jag bland annat är intresserad av 

kvinnors tankar och erfarenheter. Flera författare menar då att kvalitativ forskning stämmer 

bättre överens med feministiska ståndpunkter än vad kvantitativ forskning gör (Bryman, 2011). 
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För att stärka mitt urval och studiens överförbarhet utförde jag tre intervjuer med sakkunniga 

tjänstemän på Malmö Stad. De två första intervjuerna genomfördes med två tjänstemän på 

gatukontoret, och den tredje intervjun genomfördes med en tjänsteman på 

stadsbyggnadskontoret.  

 

2.1.1 Tidsdagbok 
Att studera vardagen handlar om att finna former för att uttrycka och uppmärksamma 

människors aktivitetsmönster i vardagen. Tidsdagböcker används som ett redskap i den 

tidsgeografiska metodologin för att studera hur vardagen struktureras för individer. 

Tidsagboken går ut på att den enskilde individen skriver hur vardagen ser ut och vilka aktiviteter 

som utförs under olika tidpunkter. Materialet från en tidsdagbok kan användas för analys på 

minst tre nivåer; individnivå, hushållsnivå samt populationsnivå, i min studie utgår jag från 

individnivå (Ellegård & Wihlborg, 2001). I de flesta studier har tidsdagboken använts för att 

studera människors vardag. Kulturgeografen och genusvetaren Tora Friberg (1990) har i sin 

avhandling identifierat och avspeglat vardagens organisation för kvinnors obetalda arbete 

genom tidsdagböcker (Forsberg, 2003). Vad dagboken söker att finna beror på vad forskaren 

har för syfte (Ellegård &Wihlborg, 2001). Jag visade mina respondenter hur en tidsdagbok kan 

se ut, och förklarade även hur de ska fylla i sin tidsdagbok. I min studie är jag intresserad av de 

förflyttningar i staden som mina respondenter gjort under olika tider på dygnet. Jag har främst 

valt att fokusera var och när mina tidsdagboksförare upplevt otrygghet i staden, och varför de 

upplevde otrygghet.  

 

Arbetet med tidsdagboken har för mina respondenter inneburit att de själva haft ett stort 

inflytande. De väljer personligen vilka aktiviteter de anger att de genomför i tidsdagböckerna, 

inom de givna rubrikerna som jag angivit. Vidare skriver respondenterna ned vad de gör allt 

eftersom och där en aktivitet avlöser en annan, på så sätt är tidsdagboken en demokratisk ansats. 

Vissa forskare vill åt en specifik tidsintervall på dagböckerna, det kan vara att 

tidsdagboksföraren exempelvis skriver in sina aktiviteter var 10:e minut (Ellegård & Wihlborg, 

2001). I min undersökning har inte ett strikt tidsintervall haft stor betydelse, utan 

respondenternas förflyttningar i ett tidsrum från en plats till en annan, och vad de under tiden 

upplevt för känsla, har varit avgörande för mitt ändamål. När tidsdagboksskrivandet var klart 

träffade jag mina respondenter för en intervju. Innan intervjun satte igång diskuterade vi om 

hur det gått att föra tidsdagbok. Alla respondenter menade att det ibland var svårt och 

tidskrävande men att de även har reflekterat mer över sin vardag och alla omedvetna val. 
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2.1.2 Urval av tidsdagboksförfattare 
Johannessen och Tufte (2013) menar att avsikten med kvalitativa ansatser är att generera 

kunskap och inte att göra statistiska generaliseringar, därför görs också strategiska val där 

forskaren medvetet väljer vilka som ska vara med i studien. Utgångspunkten i val av 

informanter i studien ska utgå från lämplighet. I min undersökning har jag gjort ett 

bekvämlighetsurval då individer i min närhet och som jag känner blivit tillfrågade att delta, 

alltså individer som varit lättillgängliga och bosatta i Malmö. Alla kvinnor i studien är också 

bosatta i centrala delar av Malmö, vilket inte var ett krav i min studie, men som kan komma att 

påverka resultaten. Detta är inte den enda anledningen till mitt urval. Jag anser att urvalet även 

är lämpligast utifrån etiska skäl eftersom tidsdagböckerna delvis blottar respondenternas 

privatliv, vilket då kan kännas bättre för respondenten om det finns en bekantskap mellan 

respondent och forskare. Kvinnorna i min studie studeras djupgående vilket kommer bidra till 

att forskningen blir explorativ och inte representativ. Det viktigaste i studien är inte hur stort 

urvalet är utan hur informativt urvalet är. Vid explorativa urval, vilket mitt urval är, brukar även 

forskningens skala vara mindre (Denscombe, 2016).  

 

2.1.3 Intervjuer utifrån tidsdagboksförare 
Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer anses ha störst potential för en feministisk 

forskning, där ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer har blivit mycket vanliga 

metoder för feministiska forskare. Utifrån tidsdagböckerna synliggörs vanor och rutiner som 

sedan går att studera närmare i en intervju, därför fungerar intervjuer som komplement 

(Ellegård & Wihlborg, 2001). Intervjuerna med tidsdagboksförarna ägde rum på olika platser 

där informanterna själva fick välja när och var. Jag var flexibel och ville visa uppskattning till 

mina tidsdagboksförare som tagit sig tid och engagemang. Intervjuerna varade mellan 35–55 

minuter. En semistrukturerad intervjuguide användes där jag hade färdiga teman och frågor 

men där jag även kunde vara lyhörd och öppen. Intervjuguiden började med uppvärmande 

frågor kring respondenternas bakgrund samt deras relation till sitt område och staden. Frågorna 

övergår sedan till intervjuns syfte som handlar om respondenternas upplevda trygghet och 

otrygghet i relation till staden. Intervjun avslutas med frågor direkt kopplade till 

tidsdagböckerna, exempelvis om ett förtydligande av en specifik händelse som respondenten 

skrivit i sin tidsdagbok. Upptagning av intervjuerna gjordes med hjälp av min telefon där jag 

spelade in intervjuerna, för att sedan transkribera intervjuerna i sin helhet och tydligare se 

bakomliggande strukturer i respondenternas uttalanden (Denscombe, 2016).   
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2.1.4 Hantering av tidsdagböcker och intervjuer med tidsdagboksförare 
När en tidsdagbok är klar kan aktiviteterna och alla klockslag då aktiviteterna utfördes kodas i 

ett datorprogram. Aktivitetsmönstret kan även kallas för individbanor eller “trajektoria”, som 

presenteras i tidsgeografiska diagram (Hägerstrand, 2009 samt Ellegård & Nordell, 2007). 

Tanken vid uppsatsens start var att jag skulle använda mig av programmet Vardagen 2011 (som 

utvecklades av Kajsa Ellegård och Kersti Nordell) och göra individbanor utifrån informanters 

dagböcker, dock insåg jag att det skulle ta mer tid än förväntat. Jag bestämde istället att 

analysera tidsdagböckerna och intervjuerna i en löpande text.  Jag har valt att presentera en dag 

ur varje respondents tidsdagbok i tabeller, för att läsaren ska få en tydligare bild av hur 

trygghetskänslan samspelar för de sex kvinnorna i deras vardag. Hanteringen av intervjuerna 

gick ut på att noggrant studera materialet som transkriberats, för att sedan koda materialet under 

rubriker. Sammanställning av intervjuer med tidsdagboksförarna genomfördes genom att utgå 

ifrån frågorna som ställdes under intervjuerna. 

 

2.1.5 Val av tjänstemän på Malmö Stad  
Malmö Stad har det övergripande ansvaret att planera, gestalta och underhålla Malmös 

offentliga rum. Att studera hur Malmö Stad arbetar med trygghetsfrågor föll därför naturligt. 

Urvalet av tjänstemän på Malmö Stad baseras på ett bekvämlighetsurval, eftersom jag som 

forskare hade begränsade resurser där tiden var knapp. Att inkludera ett planeringsperspektiv 

utifrån hur Malmö Stad arbetar med trygghetsfrågor var i första hand inte min avsikt, då studien 

endast skulle fokusera på kvinnornas upplevda otrygghet. För att stärka min överförbarhet 

ansåg jag att det i ett kvalitetssyfte kompletterar min uppsats. Jag kom i kontakt med en anställd 

på gatukontoret i Malmö, som vidarebefordrade mig till tjänstemän som arbetar med 

trygghetsfrågor. Jag utförde intervjuer med två tjänstemän på gatukontoret. En av 

tjänstemännen rekommenderade mig även till att komma i kontakt med stadsbyggnadskontoret 

för att se hur trygghetsarbetet planeras i det tidiga skedet. Tjänstemannen menade att 

gatukontoret är en mer teknisk förvaltning och där det sociala hållbarhetsperspektivet nyligen 

införlivats i deras arbete. På så sätt har även ett snöbollsurval tillämpats. De intervjuer jag haft 

med tjänstemännen på Malmö Stad har gett mig den information jag behöver för att besvara 

mitt syfte och mina frågeställningar (Denscombe, 2016). När syfte och frågeställningar kan 

besvaras, innebär det att urvalet är tillräcklig då jag som forskare uppnått mättnad. 
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2.1.6 Intervjuer 
En semistrukturerad intervjuguide användes vid intervjuerna med tjänstemän på Malmö Stad. 

Bryman (2011) menar att skillnader mellan strukturerade och kvalitativa intervjuer är att 

tillvägagångssättet brukar vara betydligt mindre strukturerat i kvalitativ forskning. Jag har valt 

en kvalitativ intervju där jag i intervjuguiden har övergripande frågor, men där jag inte vill låsa 

mig till dessa frågor utan låta deltagarna dela med sig av sina uppfattningar och synsätt. Innan 

intervjun startade berättade jag kortfattat vad mitt syfte med studien är. Jag informerade även 

deltagarna om att de kommer vara anonyma, dock var de själva medvetna om att det går att lista 

ut vilka de är utifrån deras roll på kommunen. Det som blev lite problematiskt vid en intervju 

var att informanten inte ville bli inspelad. Jag informerade informanten att jag som forskare inte 

är rutinerad på att genomföra oinspelade intervjuer, och att jag behöver ta pauser under 

intervjuns gång för att hinna anteckna informantens svar. Informanten var förståndig vilket 

underlättade intervjun. Slutligen fick jag med den helhet och information jag behövde för att 

kunna besvara mitt syfte och frågeställningar. De inspelade intervjuerna med Malmö Stad 

transkriberades kort efter intervjun. Inspelning av intervjuer underlättar transkriberingsarbetet 

samt minskar risken för missförstånd. Det transkriberade materialet lästes noggrant för att sedan 

välja ut den information som var relevant, därefter sammanställdes materialet till rubriker 

utifrån frågor som ställdes under intervjuerna.  

 

2.2 Validitet och tillförlitlighet  
Validitet handlar om att alla faser i min studie ska vara relevanta och tillförlitliga för att kunna 

besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Harboe (2013) menar att det finns två 

huvudsakliga former av validitet; intern och extern validitet. Intern validitet handlar om jag som 

forskare håller mig till mina angivna ramar i relation till min problemformulering. Om jag 

slarvat med den röda tråden, upplägget och planeringen så finns det risk att jag inte kan dra 

slutsatser utifrån min studie. Jag har i undersökningen besvarat mina två frågeställningar jag 

sökte efter - vilka är hur kvinnor i Malmö upplever otrygghet och hur Malmö Stad arbetar med 

trygghetsarbetet. Det innebär att den interna validiteten uppnåtts och som går att fastställas. 

Extern validitet handlar om min undersökning går att förankra till “verkligheten”. Resultatet 

och slutsatserna i min uppsats går att överföra till andra liknande situationer, men där 

otrygghetskänslan kan utmärkas på olika sätt beroende på bland annat tid och skala i rummet. 

Respondenternas svar i studien stämmer överens med verkligheten, där kvinnornas svar till 

deras otrygghet står i proportion till de rådande könsmaktsstrukturerna i Malmös offentliga rum. 
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Detta bidrar till att data är tillförlitliga och där mina respondenter kan bekräfta de slutsatser som 

dras. 

 

2.3 Etiska aspekter  
Forskningsetiska principer handlar först och främst om relationer mellan människor, alltså vad 

vi kan och inte kan göra mot varandra. När forskningen direkt berör människor som i 

exempelvis datainsamling i dess olika former såsom intervjuer eller observationer så uppstår 

etiska problemställningar, vilka vi som forskare måste ta hänsyn till. För att jag som forskare 

ska kunna förhålla mig etiskt så finns det forskningsetiska riktlinjer. Johannessen och Tufte 

(2003) nämner i boken Introduktion till samhällsvetenskaplig metod om de krav och regler som 

är framtagna av det svenska Vetenskapsrådet inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, vilket kallas för individskyddskravet och som kan förtydligas till fyra centrala krav; 

 

1. Informationskravet - innebär att jag som forskare ska informera mina respondenter om 

mitt syfte med uppsatsen samt vad deras uppgift kommer att vara i min studie. Om de 

vill medverka så upplyser jag därefter mina respondenter om att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

2. Samtyckeskravet - betyder att respondenterna i min studie själva har rätt till att 

bestämma över sin medverkan. Detta kan förtydligas utifrån tre regler. 1. Jag som 

forskare ska inhämta samtycke av mina respektive respondenter (om respondenterna 

exempelvis är under 15 år ska även samtycke från vårdnadshavare inhämtas). 2. Mina 

respondenter har rätt att själva bestämma hur länge och på vilka villkor de vill delta, och 

de ska kunna avbryta sin medverkan utan att de får negativa konsekvenser. 3. Om mina 

respondenter deltar, eller avbryter deltagandet, så får jag som forskare inte utsätta mina 

respondenter för otillåten påverkan eller påtryckning.  

3. Konfidentialitetskravet - betyder att alla privata uppgifter om mina respondenter i 

studien ska förbli privata så att obehöriga inte kan ta del av dem.  

4. Nyttjandekravet - innebär att informationen jag insamlat av mina respondenter endast 

får användas i forskningsändamål.  

 

Kvinnorna som deltog i min studie genom att skriva tidsdagböcker samt delta i intervjuer fick 

först information (individskyddskravet) om deras rättigheter och hur deras information kommer 

att användas i studien. Kvinnorna informerades även om att jag, samt eventuellt min handledare 

och examinator kommer att läsa tidsdagböckerna och transkriberingarna, vilket de gav 



 
 

12 

samtycke till. För de tjänstemännen jag intervjuade på Malmö Stad gick det till på samma sätt, 

men där de själva var medvetna om att de är tjänstemän och att det möjligtvis går att lista ut 

vilka de är, vilket tjänstemännen lämnade sitt samtycke till. En av tjänstemännen ville dock inte 

bli inspelad på grund av integritetsskäl, vilket jag som forskare måste ha förståelse för.  
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3. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt kommer jag presentera det teoretiska ramverket och den tidigare forskning jag 

använder som jag anser är relevanta till min studie. Först presenteras den tidigare forskning som 

gjorts om kvinnors otrygghet i staden, vilka är direkt är kopplade till min studie. Därefter 

presenteras de teoretiska perspektiven inom ramarna av uppsatsens kontext, dessa är feministisk 

geografi, tidsgeografiska perspektivet samt rädslans geografier.  

 

3.1 Tidigare forskning 
I artikeln Bold Walk and Breakings: Women's spatial confidence versus fear of violence 

diskuterar Koskela (1997) först och främst kvinnors rädsla i de skandinaviska samhällena, där 

skandinaviska länder betraktas som några av de mest jämställda i världen. Hon lyfter även 

frågan om kvinnlig djärvhet och motstånd, där hon undersöker varför vissa kvinnor inte är rädda 

och ser vad som kan uppnås genom att analysera kvinnors mod och deras förmåga att ta plats i 

rummet. Det är dock inte alltid möjligt att kvinnor är orädda i det offentliga rummet. Det 

intressanta i artikeln är varför tidigare, modiga, kvinnor förlorat sitt kurage i staden genom att 

undersöka vad för typ av upplevelse eller händelse som påverkat deras förtroende till det 

offentliga rummet. Avsikten är också att utmana synsättet (som ibland omedvetet framstår) att 

rädsla är av en kvinnlig egenskap. Genom att tolka unga kvinnors beskrivningar av deras mod 

såväl som deras rädsla, får hon fram kvinnornas egna berättelser av den upplevda staden. Det 

handlar även om hur maktstrukturer skapar rum, alltså hur det sociala rummet definieras, 

kontrolleras och produceras. När vissa kvinnor tar den längre rutten runt parken, byter till en 

annan sidogata, eller väljer att stanna hemma på kvällarna på grund av rädsla, då är det en fråga 

om makt i rummet eller brist på makt i rummet. Frågorna kring maktrelaterade känslor och rum 

är komplicerade. Gatornas rädsla och mod är “elastiska”, vilket innebär att de exempelvis 

varierar beroende på, tid på dygnet, vem som går förbi på gatan, eller hur man mår för stunden. 

Att vara rädd i staden är som att vara i det “paradoxala rummet”, att vara i mitten och på kanten, 

samtidigt. Övervägandet mellan rädsla och försiktighet är också en process för kvinnor att 

hantera i det vardagliga livet. Det som Koskela (1997) kommer fram till är att inte alla kvinnor 

i Finland är orädda, och det finns fortfarande en tradition och acceptans att kvinnor är, och får 

vara, självständiga. De modiga kvinnorna bestämmer själva vart och hur de vill använda 

rummet trots de risker de är medvetna om. De är även uppmärksamma i de miljöer de rör sig, 

inte bara om de möjligtvis behöver fly utan också att försvara sig själva och andra. Detta visar 

att kvinnor fungerar som aktiva representanter i det offentliga rummet.  
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Andersson (2001) har skrivit forskningsprojektet Rädslans rum som handlar om kvinnors 

förflyttningar i det offentliga rummet. Hennes syfte är att studera kvinnors rädsla för hot och 

våld i trafikrummet utifrån ett feministiskt och tidsgeografiskt perspektiv. Hon menar att det 

offentliga rummet till stor del är präglat av ett trafikrum där människor utför sina förflyttningar. 

En ambition med projektet är att bidra till ett vidgat säkerhetsbegrepp. Säkerhet i relation till 

den offentliga miljön inte är densamma som trygghet, eftersom säkerhet kan handla om att inte 

utsättas för en trafikolycka, medan trygghet är den upplevda känslan. Hon diskuterar 

säkerhetsbegreppet vilket för kvinnor vanligtvis innebär att känna sig trygg. I relation till det 

offentliga rummet handlar trygghet för kvinnor främst om att inte bli utsatt för fysiskt våld eller 

uppleva hot om våld. Studien tar avstamp i Malmö och närmare bestämt SUS området som är 

Malmös allmänna sjukhus. Sjukhusområdet är en kvinnodominerad arbetsplats där 

arbetstiderna för de anställda varierar, vilket innebär att kvinnorna oftast behöver förflytta sig i 

det offentliga rummet under olika tider på dygnet. Otryggheten hos kvinnorna uppstår 

vanligtvis då de förflyttas i det offentliga rummet under de mörka timmarna på dygnet. 

Andersson (2001) har i sin studie gjort djupintervjuer med förvärvsarbetande kvinnor i åldrarna 

mellan 20–60 och där alla arbetar som sjuksköterskor eller undersköterskor på sjukhuset. 

Utifrån intervjuerna med kvinnorna kommer hon fram till att trafikrummet inte är ett säkert 

rum. Men samtidigt som kvinnorna upplever känslor av otrygghet och rädsla så innebär inte 

detta att kvinnorna går omkring och är otrygga hela tiden. Dock innebär det att kvinnorna 

förhåller sig till risken för att kunna utsättas för sexuellt våld i sin vardag, medvetet eller 

omedvetet. Kvinnorna i studien visar även på olika strategier, stridsmetoder eller 

tillvägagångssätt, alltså anpassar de sin mobilitet för att minska risken att bli utsatt för våld eller 

hot om våld. I rapporten diskuteras även problematiken med trafikplaneringen och de negativa 

effekterna det gav på kvinnornas trygghetskänsla. Alla kvinnor i studien tog cykeln eller åkte 

kollektivt från och till arbetet. Under dagtid kunde kvinnorna cykla den snabba vägen till arbetet 

som vanligtvis var utformade i relation till vegetation, trånga vägar eller tunnlar. På kvällstid 

omvandlades dessa vägar till något annat vilket skapade en otrygghet hos kvinnorna, och som 

innebar att de tog omvägar för att ta sig hem. Kvinnorna menade också att kollektivtrafiken var 

mer anpassade efter ett ”åtta till fem - jobb” och inte utifrån deras sena arbetstider (Andersson, 

2001). 

Listerborn (2002) har skrivit avhandlingen Trygg stad - Diskurser om kvinnors rädsla i 

forskning, policyutveckling och lokal praktik, som handlar om föreställningar om rädsla och 

behov av trygghet i stadens rum. Hon diskuterar i sitt teoretiska ramverk hur feministiska 
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forskare pekar på hur manliga normer har skapat och format staden, samt påverkan på 

upplevelser av olika stadsmiljöer. En av många upplevelser av staden är rädsla, vilket är ett 

problem. Det är ett feministiskt arbete för att stadens rum skall utnyttjas på lika villkor mellan 

kvinnor och män. Detta innebär inte att kvinnor ska se på staden som negativ och inte heller att 

kvinnor ska beskyddas. Kritik har framförts där forskare pekar på att tonvikten på kvinnors 

utsatthet förstärks och kvinnan blir synonym med svaghet, vilket innebär att rädslan kan 

reproduceras. Syftet i avhandlingen är att studera hur kvinnors rädsla hanteras i de kommunala 

trygghetsprojekten utifrån ett feministiskt diskursanalytiskt perspektiv. Listerborn (2002) 

kommer fram till att det finns olika synsätt inom trygghetsdiskursen, och mer specifikt 

sammanställer hon dessa till fyra rubriker; den utsatta kvinnan, den frigörande staden, det goda 

grannskapet och den exkluderande staden. Kvinnors vardagsliv är en utgångspunkt för 

feministiska forskare då det berör trygghetsfrågor. Forskare har kommit fram till att rädslans 

geografi grundar sig i maktstrukturerna mellan könen och som påverkar det offentliga rummet. 

Feministiska planerare har uppmärksammat detta och har på policynivå lyft frågan för en ökad 

trygghet, detta avspeglas då tjänstemän avsiktligt väljer att arbeta för kvinnors trygghet. 

En annan studie som är avsevärd i relation till min uppsats är Sandbergs (2011) avhandling 

Fear of violence and gendered power realtions – Responses to threat in public space in Sweden. 

Hon undersöker hur kvinnor och män påverkades av Hagamannens överfall på kvinnor mellan 

åren 1996–2006 i Umeå. Avhandlingens syfte är att studera vad rädslan för våld i det offentliga 

rummet kom att betyda för människorna i Umeå under perioden då Hagamannen fortfarande 

var på fri fot. Totalt 47 kvinnor och män intervjuades, utifrån olika åldrar, etniciteter och 

samhällsklasser, där de fick dela med sig av sina upplevelser av rädsla och otrygghet i Umeås 

offentliga rum. För en ökad förståelse av rädsla för våld i det offentliga rummet i relation till 

könsmaktsstrukturer, undersöker forskaren vad och hur respondenterna berättar sina 

upplevelser. I avhandlingen diskuteras fyra artiklar som belyser olika aspekter av rädsla för 

våld. Utifrån dessa artiklar ges en ökad förståelse för hur kvinnor och män har reagerat och 

hanterat hotet och otryggheten från Hagamannen. Resultatet visar att hur rädslan för våld har 

påverkat kvinnor och män i deras vardag. De kvinnliga respondenterna i avhandlingen visar på 

liknande erfarenheter av rädsla och sårbarhet, oavsett ålder, klass och etnicitet, i Umeås 

offentliga miljöer. Kvinnorna upplevdes också som sårbara för andra och sågs som en grupp 

som behövde skyddas. De intervjuade männen visade ingen rädsla mot Hagamannen, men 

däremot upplevde männen en rädsla för vad kvinnorna i Umeå kunde utsättas för av 

Hagamannen. Männen förklarade också att de ansågs vara kvinnornas beskyddare, och 
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framförallt mot kvinnor som stod dem nära. Männen berättade också hur de ”anpassat” sina 

kroppar i det offentliga rummet, där de genom sitt kroppsspråk har försökt signalera för 

kvinnorna i Umeå att de inte är farliga (Sandberg, 2011).   

 
3.2 Feministisk geografi  
Av de många framsteg inom den geografiska disciplinen som initierats av feministiska forskare, 

så har möjligtvis en av de mest värdefulla forskningarna varit förmågan att undersöka strukturer 

och arbetet i det vardagliga livet för att avslöja dolda maktförhållanden. För att förstå 

feministisk geografi behöver vi undersöka de bredare politiska och intellektuella kontexter som 

framgår. Feminism är en rörelse som söker främja kvinnors rättigheter genom att bryta 

ojämställda maktförhållanden mellan män och kvinnor. Med hjälp av feminismen har tankesätt 

och sociala metoder som orsakar ojämställdhet mellan män och kvinnor kunnat ifrågasättas. 

Historiskt sett finns det två feministiska “vågor”, den första vågen inträffade från mitten av 

1800-talet fram till början på 1900-talet, den andra vågen pågick mellan 1960-talet till början 

på 1980-talet. Vissa pekar också på en tredje vågens feminism från tidigt 1900-tal fram till idag. 

Geografen Linda McDowell är en av huvudpersonerna i arbetet med att införliva feministiska 

idéer inom geografin. Hon identifierar orsaker till frånvaron av kvinnor eller problem som är 

relaterade till kvinnor i relation till geografin under 1970-talet. Några orsaker som nämns är att 

kvinnor varit obetydliga, att de är satta i fel rumslig skala som exempelvis i hushållet, och att 

metoderna för att beräkna sådana problem som berör hushållet inte respekteras (eftersom de 

inte är vetenskapliga och/eller olämpliga inom geografin). Det som ansågs vara kvinnliga 

problem var exkluderade under flera år av en, eller flera, av de ovannämnda orsakerna (Nayak 

& Jeffrey, 2011). 

Det första viktiga nyckelbegreppet i början av andra vågens feminism var utforskningen av 

genus. Kön motsvarar de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor, medan genus 

förklarar de sociala konstruktionerna av kvinnliga och manliga karaktärsdrag. Den feministiska 

geografen Isabel Dyck menar att “könsidentiteter anses vara aktivt konstruerade genom normer 

som varierar över tid och rum” (Nayak & Jeffrey, 2011). Denna observation kan vanligtvis 

spåras tillbaka till den banbrytande feministiska filosofen Simone de Beauvoir, och särskilt till 

hennes bok Det andra könet (2012). I sin text utgår de Beauvoir från tankar kring existentiell 

filosofi där hon bland annat argumenterar att “man föds inte till kvinna, man blir det”. Det här 

revolutionära tillvägagångssättet visade på hur sociala metoder och former av kunskap skapade 

en marginalisering och förtryckning av kvinnor som samhällsmedlemmar. Denna ansats har 
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blivit märkt som social konstruktivism eftersom det uppmärksammas i det sociala 

sammanhanget inom vilket genus produceras och förstås.  

Under de senaste årtionden har feministisk geografi bidragit med djupare geografiska 

förståelser. Det handlar främst om könsskillnader utifrån kulturella, ekonomiska och politiska 

förhållanden (Holt-Jensen, 2009). Feministiska tillvägagångssätt strävade efter att avslöja och 

kritisera de oftast gömda mekanismer där männens dominans över kvinnor var reproducerade i 

samhället. Feministiska tänkare ville markera att kunskap framträder från ett visst perspektiv, 

och i huvudsak, utifrån ett manligt perspektiv. Majoriteten av vetenskaplig litteratur är 

omedvetet androcentriskt, vilket innebär att det är skrivet utifrån ett manligt perspektiv (Nayak 

& Jeffrey, 2011). När det gäller fysisk planering blev den traditionella fysiska “manliga” planen 

också kritiserad. Med separata vägar, där fotgängare bland annat får passera lummiga vägar och 

gångtunnlar, så var det mest sannolikt att fysiska och sexuella övergrepp skedde på dessa vägar 

och inte längs med huvudvägarna. Feministisk geografi har också bidragit med analyser utifrån 

vad som förr ansågs vara kvinnornas sfär, alltså hemmet. Det geografiska fokus låg därför i vad 

som då ansågs vara den manliga sfären, alltså arbetsplatser och transportnät i staden. Den 

fysiska planen har varit rumsligt separerade mellan arbetsplatser och bostadsområden. Även 

förskolor och skolor placerades nära bostadsområden, för att kvinnor förväntades vara hemma 

och ta hand om barn samt hushåll (Holt-Jensen, 2009). Feministiska forskare menade att staden 

och den fysiska miljön är präglad av en patriarkal rumslig ordning. Männen stod för den 

rumsliga produktionen, medan kvinnorna mer eller mindre var brukare av den (Listerborn, 

2002). Detta har satt sin prägel på hur staden utmärker sig idag.  

 

3.3 Tidsgeografiskt perspektiv 
I denna uppsats använder jag det tidsgeografiska synsättet som ett komplement och verktyg till 

det feministiska perspektivet. Med hjälp av tidsgeografiska verktyg kan maktstrukturer belysas 

utifrån kvinnornas mobilitet i ett tidsrum. Det tidsgeografiska synsättet utvecklades av Torsten 

Hägerstrand som var professor i Kulturgeografi vid Lunds universitet. Han följde människor 

över tid och från plats till plats, vilket resulterade till hans förståelse för hur människors 

flyttningar skedde i kedjor. Det tidsgeografiska synsättet ger möjlighet att kunna studera, 

analysera och begreppsliggöra individers rörelse i tid och rum (Tillvaroväven, 2009). 

Andersson (2001) kommer bland annat fram till att, var kvinnor rör sig, undviker att röra sig, 

samt när på dygnet de rör sig, i staden har en tydlig koppling till rädslan och otryggheten hos 
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kvinnorna. Detta betyder att kvinnor undviker vissa rum och platser, som i sin tur innebär att 

kvinnornas tidsrum är begränsat. 

 

Ellegård och Nordell (1997) menar att tidsgeografin utvecklats genom kulturgeografin. 

Kulturgeografer var förr vanligtvis inriktade på samhällsplanering, där människan observerades 

utifrån de perspektiv som planeraren hade i uppdrag att betrakta. Människan blev på så sätt 

inplacerad i fack beroende på vad för slags planering det gällde exempelvis som; boende, 

förälder, anställd eller vårdtagare. Förr ingick det alltså inte i föreställningsvärlden att 

människan kunde besitta flera olika roller samtidigt, eller till och med växla mellan rollerna, 

under sitt levnadslopp. Detta innebar att helhetsbilden av människans existentiella livsprocess 

gick mer eller mindre förlorad i samhällsplaneringen. Forsberg (2003) diskuterar i boken 

Genusforskning inom kulturgeografin – en rumslig utmaning om hur den traditionella geografin 

varit könlös och kroppslös där människan tecknats utan karaktärsdrag, likt en streckgubbe. Som 

en lösning till detta har det tidsgeografiska perspektivet gett en förståelse till varför kroppen 

och känslor är en viktig ingrediens i förståelsen av hur tid och rum samspelar för människors 

handlingar.  

 

I det tidsgeografiska synsättet står människan som individ och som odelbar helhet i fokus. I 

olika organisationer, verksamheter och sammanhang använder sig människan av roller samt 

växlar mellan olika roller, där människan med dessa roller utgör en viktig länk mellan de olika 

aktiviteterna. En och samma människa kan delta i olika sociala sammanhang, förflytta sig 

mellan olika platser och aktiviteter, sköta hushållet osv. Detta pågår under människans vardag 

och under hela livet. Av de många och olika specialiteter som utvecklats inom vetenskaperna 

sägs människan även vara en viktig sammankopplande katalysator. Det är därför viktigt att 

forskare inte glömmer att studera helheten och att inte förblindas av detaljer (Ellegård, Nordell, 

1997). 

 

Kritiken som tidsgeografin fått är att den är för besläktad med naturvetenskapen där människor 

betraktas som små sociala byggstenar och inte som handlande människor, där deras personliga 

erfarenhet inte tas i beaktande (Friberg, Scholten & Sandén, 2009). Även feministisk kritik har 

riktats mot tidsgeografin. Geografen Gillian Rose (1993) diskuterar ingående om tidsgeografin 

och dess användning i sin bok Feminism and Geography. The Limits of Geographical 

Knowledge. Rose (1993) menar att kvinnor och deras känslor inte finns med i tidsgeografin och 

att tidsgeografin på något sätt försummar kvinnors skillnader från män. Hon menar även att 
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tidsgeografin suddar ut det privata rummet och kvinnors vardag, där exempelvis 

hushållsarbeten ingår. Istället hamnar fokus på det offentliga rummet som präglas av en manlig 

överordning. Vidare menar hon att rummet i tidsgeografin utgår ifrån ett rum där den 

hegemoniska maskuliniteten dominerar.  

 

I Re-reading time-geography. Genus och speglingar av makt i rummet (2009), skriver 

forskarna, som också arbetar och är inlästa på tidsgeografin, varför det tidsgeografiska 

tankesättet med dess stora möjligheter verkar så slutet och fyllt med manlig makt. Forskarna 

själva uppfattar tidsgeografin som öppen och med möjligheter att fylla med innehåll. Mot 

kritiken hävdar forskarna att tidsgeografin på ett illustrativt sätt problematiserar individers 

rörelsemönster som även ger uttryck för känslor. De exemplifierar bland annat Anderssons 

(2001) rapport, där de förklarar hur hon med hjälp av tidsgeografiskt synsätt belyser kvinnors 

otrygghet och rädsla att röra sig i det offentliga rummet sent på kvällar/nätter. Deras 

individbanor får på så sätt ett annorlunda utseende. Eftersom de flesta tidsgeografiska forskare 

(förutom att be sina informanter att skriva tidsdagbok) även utför djupare intervjuer med sina 

informanter, så ger det möjligheter att sammanföra individernas rörelsemönster (Friberg, 

Scholten & Sandén, 2009). Vidare menar Forsberg (2003) att tidsgeografin inte har 

problematiserat ålder och kön i de tidsgeografiska modellerna. På senare tid har dock en 

tillämpning av genusperspektivet adderats i tidsgeografin. När kroppen blev synlig kunde även 

skillnader på kvinnors och mäns handlingsutrymmen belysas i tidsgeografin. 

 

3.4 Rädslans geografier 
Rädsla är ett forskningsobjekt inom flera discipliner. Rädsla är en känsla, och känslor är svåra 

att definiera som vetenskapliga begrepp på grund av deras situationsbundna och subjektiva 

särdrag. Kvinnorörelsens senare kamp har inneburit att erfarenheter och upplevelser av 

kvinnors relation till det offentliga rummet synliggörs. Kvinnors rädsla för att bli överfallna i 

stadens offentliga rum är ett exempel, där kvinnor velat bekämpa det sexuella våldet som män 

orsakar. Kritik har även framförts mot stadens utformning och den sociala miljön som en 

bidragande faktor till att rädslan förstärks, och där kvinnor krävt planeringsåtgärder för en ökad 

trygghet i det offentliga rummet (Listerborn, 2001). Rädslan begränsar vårt rum och detta bidrar 

till en fortsatt ojämställdhet i staden. Att leva i en fysisk miljö, som försvårar rörligheten i 

rummet istället för att underlätta det vardagliga livet, är en tillvaro som kvinnor lever under 

generellt högre utsträckning än vad män gör, vilket är ett problem för att uppnå en jämställd 

stad. Det kan exempelvis handla om hur kvinnor upplever det fysiska rummet eller ser 
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svårigheter i det fysiska rummet, och en vanlig förekommande känsla är rädsla, vilket begränsar 

hur rörelsemönstret i staden (Lundkvist, 1998). 

 

Brottsstatistiken för misshandel och överfall visar stora skillnader på var män och kvinnor 

drabbas av våld. Det vanligaste våldet som kvinnor utsätts för är i hemmet och oftast av någon 

de känner, medan män drabbas mer av våld utomhus, alltså i de offentliga rummen (Lundkvist, 

1998). Paradoxen av detta är att kvinnor upplever mer otrygghet i de offentliga miljöerna än 

vad män gör (Boverket, 1998). Eftersom kvinnor bär på rädsla i större utsträckning än män, så 

påverkar rädslan kvinnors rörelsefrihet, handlande och valmöjligheter i staden. Detta skapar, 

medvetet eller omedvetet, en påfrestning hos kvinnor (Lundkvist, 1998). 

 

En av de första genusforskare som lyfte fram den rumsliga kopplingen mellan kvinnors rädsla 

och den strukturella ojämlikheten mellan könen var Gill Valentine (1989). Den byggda miljön 

är i sig inte problemet till kvinnors rädsla utan det handlar om sociala relationer och förhållandet 

till platser (Andersson, 2005). Elizabeth Stanko (1990) menar samtidigt att våld är något som 

vi alltid måste förhålla oss till, där hot och våld ingår i våra vardagliga upplevelser och 

erfarenheter. Hon menar att risk- och oroskänslor är något vi ständigt lever med som vi hanterar 

på ett omedvetet, kontinuerligt och möjligen rutinartat sätt (Listerborn, 2001). 

 

Att skapa trygga och säkra platser är en utmaning för staden och planeringen. De miljöer som 

på dagtid är behagliga blir till obehagliga miljöer i mörkret eller sent på kvällen. Dessa miljöer 

och platser är oftast anknutna till naturen såsom parker, grönområden, buskar och träd. Även 

dålig belysning, gångtunnlar, återvändsgränder eller gångvägar med instängd växtlighet kan 

upplevas som otrygga miljöer (Lundkvist, 1998). Både kvinnor och män undviker miljöer som 

känns otrygga och hotfulla, och både kvinnor och män är rädda för män. Skillnaden är att det 

för kvinnor kan räcka med mötet med en ensam, främmande, man för att uppleva otrygghet, 

medan män oftast inte upplever otrygghet vid ett sådant möte. Den mest grundläggande 

skillnaden på otryggheten mellan könen är att kvinnor har en rädsla att utsättas för sexuellt våld 

i form av sexuella trakasserier eller våldtäkt, medan män upplever rädsla för att utsättas för våld 

och rån (Andersson, 2005). 

 

3.4.1 Kvinnokroppen i det offentliga rummet 
Genom tiderna har kvinnor som vistats i det offentliga rummet varit direkt negativt laddat. 

Nancy Duncan diskuterar begreppet “offentliga kvinnor”, vilket hon menar har en dubbel 
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mening. Det kan å ena sidan handla om de kvinnor som bryter sig loss från den privata sfären 

och väljer att exempelvis delta aktiv i politiken, som Hillary Clinton. Det kan å andra sidan 

handla om prostituerade kvinnor, som också använder sig av det offentliga rummet (Holt-

Jensen, 2009).  

 

Många kvinnor känner sig sårbara i det offentliga rummet. Oroligheter för att bli utsatt för 

övergrepp påverkar vilka rum de helst ska undvika under vissa tider. Kvinnor vet om att 

exempelvis inte vistas på specifika platser sent på kvällen med “opassande” kläder. För att 

minska risken för övergrepp har de därför hittat sina egna strategier för att hantera sin rädsla. 

Detta beror på att kvinnokroppen i det offentliga rummet är ett hot eftersom kvinnokroppen, 

enligt De Beauvoir, betraktas som ett objekt av mannen. Men kroppen är såklart mer än ett 

objekt. Moi (1997) bygger på De Beauvoirs tankar om plats, klass, etnicitet, nationalitet, kropp, 

förflutna, förhållande och position. Här kan “kroppen som situation” betraktas som ett utbrett 

platsbegrepp där sociala relationer, fysiska rum och mentala föreställningar inkluderas. Detta 

betyder att kroppen både är en situation och är placerad i andra situationer. Genom att se 

kroppen som situation så bidrar det till förståelse för hur den upplevda rädslan och rädslo-

diskursen kan påverka vår kroppsuppfattning (Listerborn, 2002). 

 

3.4.2Medias påverkan på kvinnors rädsla 
Det är ett vanligt förekommande att media dagligen rapporterar våld och brott mot kvinnor i 

det offentliga rummet. Massmedia är således en viktig faktor till spridandet av rädsla av olika 

slag som exempelvis; rädslan av att helt oförutsägbart bli attackerad av en man i det offentliga 

rummet (Boverket, 1998). Vi lever i ett informationssamhälle där alla idag är uppkopplade till 

internet via en smartphone, dator eller via tv. Människor har idag ett behov av att söka upp 

information men också för att hålla sig uppdaterade. Media har därför en stark roll till att vara 

en länk mellan information och människor. Det som i media uppmärksammas i hög 

utsträckning, ökar även sannolikheten på vad människor anser är viktigt, medan det som 

rapporteras i mindre utsträckning kan medföra att det för människor anses vara mindre viktigt 

(Strömbäck, 2009). Media har vanligen en tendens att överdriva omfattningen av brottsligheten. 

De brott som är minst sannolika, ges mest plats i medierna såsom hot och sexuellt våld i det 

offentliga rummet. Som tidigare nämnt sker våld mot kvinnor främst i hemmet och av en 

närstående man, detta lyfter inte media i lika stor omfattning som det sexualiserade våldet i det 

offentliga rummet. Detta kan skapa en förvrängning av verkligheten för kvinnor och för 

samhället. Listerborn (2001) menar att det möjligtvis är en fråga om hur media framställer 
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information snarare än vad som framställs. Det är därför av stor vikt att stigmatiseringen av 

kvinnor inte framställs som offer, och staden som en farlig miljö för kvinnor att vistas i.  

  

3.5 Jämställdhets- och trygghetsplanering   
Pain (2000) menar att kvinnors rädsla endast kan åtgärdas genom att deras position förstärks i 

samhället (Listerborn, 2001). För att kvinnornas position ska förstärkas krävs bland annat att vi 

lever i ett jämställt samhälle. Sverige har kommit långt i jämställdhetsarbetet, men det finns 

fortfarande åtskilliga arbeten kvar innan de jämställdhetspolitiska målen är uppnådda. 

Jämställdhet är framförallt en kunskapsfråga. Det handlar dels om att förstå innebörden och 

varför integrering av jämställdhet i planeringen behövs, och dels för att utveckla 

kunskapsunderlag om jämställdhet för varje enskilt planeringsarbete. För att kunna arbeta 

jämställt måste vi förstå vad ojämställdheten grundar sig på, varför det skapas och återskapas, 

menar. Att betrakta jämställdheten utifrån ett genusperspektiv är ett hjälpmedel, och genom att 

betrakta jämställdheten med hjälp av genusglasögonen utmanas de normer och strukturer som 

finns i planeringsarbetet och i samhället i stort. Jämställdhetsintegrering och 

jämställdhetsperspektivet bör finnas med i alla planprocesser i samhällsplaneringen. I synnerhet 

bör jämställdhetsperspektivet finnas med i ett tidigt skede, eftersom det tidiga skedet sätter spår 

och ger förutsättningar inför kommande planering samt det färdiga arbetet (Larsson & Jalakas, 

2014). 

 

När det gäller frågor om jämställdhet och planering i det offentliga rummet har trygghets- och 

säkerhetsfrågan uppmärksammats störst. Förr handlade säkerhet och trygghet i 

samhällsplaneringen främst om trafikseparering och att människor inte skulle fara illa i trafiken. 

Gång- och cykelbanor byggdes separata från bilvägarna och oftast genom grönområden, tunnlar 

och broar. Detta påverkade kvinnors trygghet på andra sätt eftersom dessa miljöer genererar 

mindre rörelse, som i sin tur ökar kvinnors risk- och orosupplevelser. Dessa platser är vanligtvis 

heller inte tillräckligt belysta. Studier har visat att förbättrad belysning kan minska rädslan att 

bli utsatt för brott, och extra viktigt är det för kvinnors upplevelser av trygghet. 

Busshållplatsernas placeringar är också viktiga, där man inte ska behöva gå en lång och mörk 

sträcka via exempelvis en park för att ta sig till närmaste busshållplats (Larsson & Jalakas, 

2014). 

 

Det som förespråkas för en tryggare stad är att det finns en blandning av bostäder, verksamheter 

och företag, och att det även finns liv och rörelse på dagtid som nattetid, en så kallad blandstad 
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(Larsson & Jalakas, 2014). Jacobs (2005) menar att gatorna måste vara trygga för att människor 

ska kunna använda gatorna. Trygghet i staden fungerar bäst där människor använder gatorna 

frivilligt och där det finns verksamheter dag och natt som ”övervakar” gatorna. Jacobs (2005) 

myntade även begreppet ”ögon på gatan”, och ögon som tillhör dem som vi kallar de naturliga 

ägarna av gatan. Genom att få fler personer i rörelse på gatan uppmuntras även de som befinner 

sig inomhus att titta ut från sina fönster. Ett annat sätt att få fler ”ögon på gatan” är att gynna 

gående och cyklister i våra städer, detta ökar både säkerheten och känslan av trygghet hos 

medborgare, menar stadsplaneraren och arkitekten Gehl (2010). Statistiken visar även att 

resvanorna ser olika ut för män och kvinnor. Kvinnor går, cyklar och åker kollektivt i högre 

grad än män, medan män i högre utsträckning än kvinnor använder bilen som färdmedel samt 

åker längre sträckor. Genom att bland annat gynna gående och cyklister, så gynnas även 

kvinnornas plats i det offentliga rummet (Larsson & Jalakas, 2014). 
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4. Resultat 
Resultatavsnittet är uppdelat i två delar. I första delen redogörs empirin som framkommit av 

kvinnornas tidsdagböcker samt intervjuerna som är kopplade till tidsdagböckerna. Först 

presenteras en dag ur kvinnornas tidsdagböcker i form tabeller. Tabellerna är direkt utdragna 

ur kvinnornas tidsdagböcker för att exemplifiera hur en vardag i kvinnornas liv ser ut. Därefter 

presenteras intervjuerna med kvinnorna som är relaterade till tidsdagböckerna. Den första delen 

av resultatet ska besvara första frågeställningen i uppsatsen; På vilka sätt upplever kvinnor i 

Malmö otrygghet i vardagen i relation till den fysiska miljön, i stadens offentliga rum?  

I den andra delen presenteras resultaten som framkommit i intervjuerna med tjänstemän som 

arbetar på stadsbyggnadskontoret och gatukontoret i Malmö Stad. Denna del ska besvara den 

andra frågeställningen i uppsatsen; Hur arbetar Malmö Stad med att förebygga otryggheten i 

den fysiska miljön i Malmö för kvinnor?  

 

4.1 Tabeller utifrån kvinnornas tidsdagböcker 
De sex kvinnorna som deltog i min studie visade vardagsmönster som kan förhålla sig på olika 

sätt. Kvinnorna förklarade också att veckan de förde dagboken mer eller mindre generaliseras 

med andra veckor i deras liv. Vissa av kvinnorna i studien lever i en händelserik vardag medan 

andra lever i en lugnare vardag. Även om vardagen består av rutiner och strukturer, så är 

kvinnornas vardag unik av sitt eget slag. Nedan presenteras en dag från kvinnornas vardag för 

att nyansera när och var de upplever trygghet och otrygghet i staden. Tabellerna som visas här 

nedanför skall försöka visualisera sex kvinnors rörelsemönster i vardagen, detta utifrån 

kategorierna tid, plats, aktivitet, med vem, upplevelse/känsla och färdmedel.  
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4.1.1 Bella 
Under veckan som Bella skrev tidsdagbok var hon på en dejt med en kille som gjorde att hon 

upplevde obehag. Bella förklarade i intervjun hur hon hade “varnat” honom i en skämtsam ton 

att hon har vänner och familj som vet om vart hon befinner sig, och att hon även har på 

funktionen “hitta min Iphone” på mobilen. Detta gör hon för att känna sig mer trygg, eftersom 

mannen är en främling som hon aldrig träffat förr.  

TId  Plats  Aktivitet  Med vem  Upplevelse/ känsla Färdmedel  

14.00  Fritidsgården   På besök/ 

intervju (till 

min c-

uppsats)  

jag samt 

respondenter 

till min uppsats 

Spännande  Buss  

19.00  Hem  Hem från 

fritidsgård  

Själv  Trött  Buss  

21.00  Pildammsparken 

(Malmö)  

Promenerar  Med en kille 

(dejt)  

Blandade känslor  Promenad  

00.00  Hem   Från dejt  I bilen med 

killen  

Blandade känslor/ 

obehagligt då vi 

körde till platser jag 

inte kände igen – 

gjorde mig obekväm 

och osäker  

Bil  

Tabell 2 - Bella 
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4.1.2 Sara 
Sara var ute en lördagskväll med vänner. Hon väntade på en vän vid tågstationen i Triangeln 

där hon i intervjun berättar att hon kände sig uttittad, vilket var jobbigt.  

Tid  Plats  Vem  Aktivitet  Färdmedel  Upplevelse/Känsla  

14:00 – 

14:15  

Från min 

bostad till 

Slottsparken 

Själv Picknick med 

kollegor 

Gång  Glad, härligt 

sommarväder   

17:30 – 

17:45  

Från 

Slottsparken 

till bostaden  

Själv Promenad  Gång  Glad  

19:15 – 

19:30   

Från bostaden 

till Malmö C 

Med vän  Promenad  Gång  Avslappnad.   

19:35 – 

20:05  

Tåg mot 

Triangeln  

Med vän  Åker tåg  Tåg  Avslappnad och glad  

20:05 – 

20:25  

Triangeln  

(södra 

uppgången) 

Själv Väntar på en vän 

uppe vid 

biljettautomaterna  

  Obehagligt pga 

omgivningen. 

Atmosfären runt 

stationen kändes inte 

säkert.  

20:35 – 

20:40  

Buss mot 

Dalaplan  

Med 

vännen 

jag 

väntade 

på  

Åker buss från 

Triangeln till 

dalaplan  

Buss  Trångt men känslan var 

bra  

22:30  Lilla torg  Med 

vänner  

Uteservering på Lilla 

torg  

Kul Glad  

00.30  

 

 

 Åker hemåt Får skjuts 

av vän  

Åker bil  Bil  trött, tryggt med skjuts. 

Tabell 3 - Sara 
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4.1.3 Maja 
Dagen börjar med arbete hemifrån. Maja åker sedan till Lund för att umgås med en vän. Bussen 

från Lund åker till Värnhemstorget där hon har promenadavstånd till bostaden på Slussen. På 

promenadsträckan från Värnhemstorget till Slussen stöter hon på människor som gör att hon 

upplever otrygghet.  

Tid  Plats   Aktivitet  Vem  Upplevelse  Färdmedel  

8.30-

12:00  

Bostaden  Jobbar/Skype-

möte  

 

Själv 

Bekvämt att jobba hemifrån   

12:00-

13:00  

Bostaden  Äter lunch   

Själv 

––||––   

13:00-

17:00  

Bostaden  Jobbar   

Själv 

––||––   

17:00-

19.00  

Slussen-Lund  Färdas och 

stannar sedan på 

marknad i Lund 

för att handla 

mat. 

Med 

vän 

Mycket folk  Buss+Tåg  

19:15-

22:50  

I vännens bostad Lagar mat/Äter 

mat  

Med 

vän 

Gott och mysigt   

22:50-

23:30  

Esplanaden (Lund)-

Slussen (Lund)  

Färdas   

Själv 

Stökigt/Mycket 

ungdomar/Otryggt (möter 

knarkare från Värnhem till 

slussen)  

 Buss+ 

promenad 

Tabell 4 - Maja  
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4.1.4 Emma 
Dagen börjar med träning, därefter shopping på IKEA och avslutas med utekväll tillsammans 

med vänner. Hon väljer att ta taxi hem för att det känns tryggast. 

Tid  Plats   Aktivitet  Vem  Upplevelse/ känsla Färdmedel  

8.00 Ribban Träning Själv Springer på stranden, bra känsla. 

Mycket folk 

Löpning 

13.00 Svågertor

p 

IKEA Med 

kompis 

Bra känsla Bil 

18.00 Möllan Fest Med 

kompisar 

Tar taxi då jag inte vill cykla genom 

möllan. Vet också att jag kommer hem 

sent. 

Taxi 

01.00 Lilla torg Fest Med 

kompisar 

Tar taxi. Känner mig lite osäker när 

jag går från krogen till taxin. Skum 

chaufför.  

Taxi 

Tabell 5 - Emma  
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4.1.5 Daniella 
En vanlig dag i Daniellas vardag består av studier hemma eller på universitet. Ibland jobbar hon 

även extra som personlig assistent. Mörkret bidrar med att det känns otryggt på gatorna.  

Tid  Plats   Aktivitet  Vem  Upplevelse  Färdmedel  

7.30 lägenheten 
(Slottstaden) 

Vaknar, äter 
frukost 

själv trött - 

9.00-12-00 Hemma i lägenheten pluggar själv segt  

12.30 Cyklar till Malmö c  cyklar själv skönt cykel 

13.00 Tåg till Oxie  färdas själv Taggad för jobb tåg 

13.30 Oxie jobbar själv - - 

22.30 Promenerar från 
jobbet till Oxie C 

går själv Lite läskigt på 
promenadstigen, 
mycket buskage, dålig 
sikt 

gång 

22.45 Tåg från Oxie C- 
Malmö C 

färdas själv trött tåg 

23.10 Cyklar från Malmö C 
hem till Slottstaden 

cyklar själv Mörkt och tomt på 
gatorna nu, cyklar inte 
genom Slottsparken, 
cyklar längst med en 
högtrafikerad väg 

cykel 

Tabell 6 - Daniella 
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4.1.6 Veronika 
Eftersom Veronika känner till Malmös områden väl, samt väljer att undvika att vara ute ensam 

sent på kvällar och nätter, så innebär det att Veronika upplever en ökad trygghet i staden. 

Tid  Plats  Aktivitet  Vem  Upplevelse   Färdmedel  

07.30  Från bostaden 
i Malmö 
(Värnhem)till 
jobbet i Lund  

Bil  Själv  Glad  Bil  

8–17  Jobbet  Jobbar  Själv/kollegor   Glad    

17 -17.30  Från jobb till 
bostaden i 
Malmö 
(Värnhem)  

Bil  Själv  Glad/Lite trött  Bil  

18-18.30  Från bostad 
till Chill Out 
(restaurang) 
på Möllan  

Köpa mat  Jag och sambo  Glad/hungrig  
  

Cykel  

18.45-19.15  Från Chill Out 
till bostaden  

  Jag och sambo  Känner väl till 
områden och 
gator. Känner 
mig trygg. 
Mycket folk ute  

Cykel  

Tabell 7 - Veronika 
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4.2 Kvinnornas upplevelser av trygghet och otrygghet i staden 
Här sammanställs den information som framkommit utifrån intervjuerna med kvinnorna som 

skrivit tidsdagböcker.  

4.2.1 Otrygghet i staden 
Kvinnorna i studien känner sig mer eller mindre trygga i staden. Några av kvinnorna förklarar 

i intervjuerna att de inte ofta reflekterar över sin otrygghet i staden, men att vissa platser 

automatiskt bidrar till att känslan av otrygghet ökar. Den största skillnaden mellan känslan av 

trygghet och otrygghet i staden beror främst på tiden, där kvinnorna i studien i princip alltid 

känner sig otrygga ute när det är mörkt och om de är ensamma. Otrygghet kan upplevas genom 

att bara gå i mörkret en längre bit. Kvinnorna blir då mer uppmärksamma, tittar sig omkring 

flera gånger, tittar bakom axeln, går inte med hörlurar osv. När det är mörkt är det oftast också 

färre människor på gatorna. Medvetet eller omedvetet är kvinnorna mer uppmärksamma för att 

inte utsättas för brott. Några av kvinnorna i studien menar att de ändå går på de gator som känns 

otrygga för inte begränsa sin rörlighet, medan andra i studier menar på att de helt och hållet 

undviker att vara ute på platser de upplever som otrygga. På dagen är det vanligtvis inga 

problem, och detta beror på att det är en tid då folk är vakna, där man är omgiven av medvetna 

människor på ett helt annat sätt än på kvällen/natten. Kvinnorna menar också att deras trygghet 

och tillgänglighet i staden ser annorlunda ut beroende på om det är sommartid eller vintertid. 

Sommaren innefattar varmare och ljusare kvällar vilket genererar till att det finns fler människor 

i rörelse på gatorna, som i sin tur ökar tryggheten.  

“Asså jag känner mig begränsad på kvällen gör jag, när det är mörkt[...]i princip överallt 
faktiskt, och hellre gå på dom stora vägarna än dom små.” (Intervju, Sara) 

  

Det finns dock skillnader på när kvinnorna upplever otrygghet, samt i vilket hög utsträckning 

de upplever otrygghet under dygnets mörka timmar. Dessa skillnader är exempelvis att 

kvinnorna inte upplever otrygghet om de är i sällskap, eftersom sällskapet gör att 

otrygghetskänslan glöms bort. Det handlar också om vilka områden som totalt undviks och 

vilka man ändå “trotsar” att gå på. En av kvinnorna nämnde även vissa platser som ger en 

“mittemellan rädsla”, sådana platser är öppna och belysta gator. Parker är områden som 

kvinnorna i studien helt undviker när det är mörkt och om de är ensamma. Detta beror på att 

parker blir folktomma under dygnets mörka tider. Kvinnorna förklarar även att skogsmiljön i 

parker gör det enkelt för en våldsman att kunna överfalla en, och de menar att parker är platser 

de inte känner att de har kontroll över. Några av kvinnorna menar att parker inte behöver 
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utnyttjas på kvällar och nätter, medan andra menar att det skall kunna nyttjas under alla tider 

på dygnet om man exempelvis vill ta en promenad med hunden, eller en löprunda. 

 

“För det spelar inte roll om vi hade varit på en klubb på Gotland, eller New York, eller vart 
vi hade varit, vi hade ändå inte gjort det, vi hade inte gått igenom en park i Gotland, vi hade 

ändå inte gjort det, för det är mörkt, man gör inte det, om man inte är flera kanske…” 
(Intervju, Emma) 

 
Kvinnorna i studien menar också att rörelse, ljudnivån samt belysningen påverkar tryggheten i 

staden. Ju mer rörelse och belysning som finns, desto mer ökar tryggheten. De upplever att det 

är tryggare att gå på öppna, breda och livliga gator, än att gå på gator med dålig belysning, samt 

med få eller inga människor alls. Kvinnorna i studien rör sig nästan aldrig i andra delar av staden 

förutom de centrala, dels för att de bor centralt och dels för att de inte har ärenden i andra delar 

av staden. Några av kvinnorna har också skapat sig en trygghetskänsla till sitt område för de 

har lärt känna sitt område. Kvinnorna menar också att de ibland är oförsiktiga när de är ute sent 

på kvällarna och är “lite dum för sitt bästa”. Vissa menar också att, om de kan undvika att något 

händer, så gör dom det. Men det kan också handla om bekvämlighet till att endast röra sig i de 

områden som är nära, och utifrån bekvämligheten begränsa sig själv. Alltså är inte rädsla och 

otrygghet alltid orsaken. Kvinnorna i studien som är födda och uppvuxna i Malmö, eller bott i 

Malmö länge, vet även vilka gator och platser de skall ta och vilka de ska undvika, för att inte 

hamna i mörka gränder eller otrygga platser.  

 

“Men jag rör mig inte i okända kvarter där jag inte känner någon eller inte vet hur man tar 
sig därifrån, utan när jag är på väg någonstans så försöker jag planera min rutt- hur ska jag 
ta mig dit, hur ska jag ta mig hem. Så jag har liksom en bild i huvudet - planering.” (Intervju, 

Veronika) 
 

Vissa kvinnor i studien känner sig alltså mer rädda i staden och vissa känner sig mindre rädda, 

vilket kan bero på olika faktorer. Något som kvinnorna har gemensamt är att de helst väljer taxi 

som färdmedel om de varit ute en kväll, detta val gör dom av bekvämlighet och/eller för att det 

är tryggast. De menar också att centrala Malmö, efter en utekväll, upplevs som mer otrygg 

eftersom människor är berusade. De betonar även att män och alkohol genererar till fler 

misshandelsbrott, men att det oftast är mot män brotten sker. Kvinnorna menar också att de 

efter en utekväll inte vill stöta på någon obehaglig människa som kanske står runt ett hörn, dels 

för de tycker det är obehagligt att gå hem själv efter en utekväll, och dels för att de kan vara 

lättklädda och bära höga skor, vilket kan ” locka till sig” något/någon. 
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“[...]men om jag skulle gå, och ser främmande människor, av det motsatta könet, och jag har 
något urringat, och om jag har något att täcka för typ en halsduk eller liknande, då kan jag 

täcka för liksom för att inte locka till mig något - det sitter i det omedvetna.” (Intervju, Bella) 
 

Något annat som kvinnorna har gemensamt är att de alla är oroliga över att bli attackerade av 

skumma typer, knarkare eller konstiga människor - och där de alla associeras till det manliga 

könet. Kvinnorna menar att det beror på att de känner sig fysiskt underlägsna män. Även om 

alla kvinnor faktiskt inte varit med om en händelse i praktiken, så finns fortfarande den rädslan 

att de skulle kunna utsättas för något av det manliga könet. En av kvinnorna är rädd för att bli 

utsatt av män, trots att hon bara varit våldsutsatt av kvinnor. Hon menar att hon är fysiskt 

jämställd med en kvinna, vilket hon inte är med en man och därav känner hon ingen rädsla till 

att bli utsatt av kvinnor. Kvinnorna i studien menar också att de oftast redan har ett förutbestämt 

rörelsemönster på kvällarna. Kvinnorna förklararar också, att om de exempelvis behöver gå 

eller korsa en gata som upplevs otrygg, så kan de vara förberedda med nycklar mellan fingrarna, 

överfallslarm eller pepparspray. 

 

4.2.2 Medias påverkan och förutfattade meningar 
Kvinnorna i studien menar att de alltid blivit uppmanade av exempelvis föräldrar, partners och 

vänner att inte vara ute ensamma sent på kvällar och nätter. De har också blivit uppmanade till 

att undvika specifika områden eller platser för att inte råka illa ut. Andra faktorer som kan 

förstärka otrygghetskänslan är upplevda händelser, där exempelvis en av respondenterna varit 

utsatt för stalking. Media har också en relativt stor inverkan på oss och i det moderna samhället 

vi lever i, samt hur vi förhåller oss till medias information är av stor vikt. En av respondenterna 

menar att medias rapportering av exempelvis våldtäkter både har positiva och negativa sidor. 

Hon menar att om media fortsätter rapportera våldtäkter dagligen, som de gör idag, så kan det 

öka otryggheten för kvinnor. Medan om de inte lyfter det så kan det möjligtvis bli bortglömt, 

och till och med att samhället slutar arbeta för ett våldtäktsfritt samhälle. Utsatta och 

segregerade områden, som media belyser, påverkar också rörelsemönstret för de intervjuade 

kvinnorna. Detta beror inte endast på vad media framställer kring dessa områden, utan även 

upplevelser och händelser som bekanta till kvinnorna varit med om. Statistiken visar också att 

våldet mot kvinnor främst sker i hemmet, men det lyfter inte media i lika stor uträckning som 

våldet mot kvinnor i den offentliga miljön. Trots att våldet främst sker i hemmet så är kvinnor 

ändå mest otrygga i den offentliga miljön. Kvinnorna i studien svarar på detta och menar att 

hemmet är platsen som upplevs som mest trygg. Hemmet är också den platsen som ska vara 



 
 

34 

den tryggaste miljön, medan den offentliga miljön är främmande där ”allt kan hända”. De menar 

att hemmet samtidigt kan vara den mest otrygga miljön eftersom våldet sker bakom stängda 

dörrar.  
 

Metoo- rörelsen var något som också uppmärksammades stort i media. Detta tyckte kvinnorna 

i studien var positivt, och menade att media var en bra informationskälla att sprida budskapet 

på. Metoo- rörelsen stod upp för kvinnors rättigheter och synliggjorde hur ojämställdheten 

speglas på flera olika organisation och nivåer i samhället. Detta tyckte alla kvinnor var bra, men 

att det samtidigt är tragiskt, att vi kallar oss för ett av världens mest jämställda land men att vi 

faktiskt inte är det. De menar även att Metoo är det bästa som hänt på länge, där så många 

kvinnor burit på händelser och berättelser de inte kunnat dela med sig förrän Metoo gav dem 

rätten att tala ut. 

 
“Vi kvinnor ska kunna säga direkt “ok det här känner jag var jätte fel” verkligen, så jag 

tycker Metoo var bra [...] vi behövde Metoo. Jag tror folk har blivit mer på sin vakt, männen 
också. Det är inte så nice och bara “tjena gumman” och slå till på rumpan, för det gör du 

inte, även om det är en kul grej, man gör inte så.” (Intervju, Emma) 
 

4.3 Malmö Stads trygghetsarbete 
Här sammanställs resultatet från intervjuerna med tjänstemännen på stadsbyggnads- och 
gatukontoret på Malmö Stad.  

Matilda – Samhällsplanerare (stadsbyggnadskontoret) 

Evelina – Strategisamordnare (gatukontoret) 

Kim – Dialogsamordnare (gatukontoret) 

 

4.3.1 Det strategiska trygghetsarbetet  
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar man i det tidiga skedet av planeringen. När det gäller 

det strategiska trygghetsarbetet så finns olika plandokument som sätter upp riktlinjer för arbetet, 

dessa dokument är bland annat den uppdaterade översiktsplanen (2018) och där beskrivs även 

jämställdhets- folkhälso- och trygghetsperspektivet som går ihop en hel del. När 

samhällsplaneraren Matilda började arbeta på stadsbyggnadskontoret för 16 år sedan så 

arbetade hon med trygghetsfrågor som ett specifikt ämne, men idag flyter trygghetsfrågor ihop 

med mycket annat. Hon var även med i framtagande av dokumentet “Trygg stadsmiljö (2006)” 

som fortfarande finns kvar i översiktsplanen, vilket då handlade om att reda ut de två begreppen 
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“säkerhet” och “trygghet”, som på den tiden var svåra att urskilja. Det handlade också om att 

diskutera belysning och vegetation. Trygghet är inte säkerhet utan det är den upplevda delen av 

det hela, att få känna sig trygg och det är så många olika aspekter i det, menar hon. Det kan 

handla om rent faktiska faktorer och miljöer där man vistas som inte känns trygga, och att man 

på något sätt är hotad. Det kan också hänga ihop med genus, att man har olika upplevelser av 

offentliga miljöer beroende på vilket kön man har. Alltså hänger trygghet ihop med så mycket 

andra saker än just säkerhet.  

“Så därför är det inte så enkelt längre att säga bara, att när vi pratar om trygghet så är det 
“det här, och det här som gäller” utan det är de lite vidare perspektiven.” (Intervju, Matilda) 

På gatukontoret tar de nu fram en ny strategi med fokus på kvinnors otrygghet i staden. Kim 

arbetar med att ta fram den nya trygghetsstrategin där hon samordnar både strategiskt och 

operativt. Hon förklarar att det i nuläget inte finns så mycket att säga om den nya strategin 

eftersom de är i en utvecklingsfas av deras trygghetsarbete och jämställdhetsarbete, där de 

behöver prioritera kvinnors otrygghet. Innan har de på gatukontoret inte haft någon uttalad 

strategi eller någon övergripande idé för kvinnors otrygghet i staden. Hon förklarar också att 

det tidigare arbetssättet behöver uppdatering och nya utmaningar. Strategin ska inte ge några 

färdiga lösningar utan ge metoder och analyser för åtgärder. Det handlar också om att aktivera 

stadsrummet, men där det inte endast handlar om stora evenemang, utan det handlar också om 

vardagsaktivering som innebär att kunna röra sig hållbart i staden, som exempelvis att kunna 

gå eller cykla. I samband med framtagandet av den nya strategin ska de även få utbildning och 

ny kunskap inom trygghetsfrågor men också i jämställdhetsfrågor. 

4.3.2 Jämställdhetsintegrering  
Matilda var glad över att hennes dokument “Trygg stadsmiljö (2006)” finns kvar, men samtidigt 

lite förskräckt över att de inte har uppdaterade riktlinjer. De har dock arbetat en del med 

jämställdhetsintegrering, vilket också är ett mål för hela Malmö Stad. Vi (kvinnor) har lärt oss 

att vi ska röra oss på ett visst sätt, vi ska röra oss där det finns människor och vi ska inte gå 

igenom parker, det finns väldigt tydliga normer för det, och det bär vi som kvinnor på, menar 

Matilda. Det är svårt att göra något åt den fysiska miljön, men då har de resonerat som så att 

det ska finnas valmöjligheter för kvinnor, att det ska finnas alternativa vägar under alla tider på 

dygnet och under alla årstider. Det är underbart att cykla genom parken en varm sommardag, 

men en vinterdag är kanske det inte det optimala alternativet, menar Matilda. Hon menar att de 

har också arbetat med att förbättra stadsmiljön för att koppla ihop områden på ett ganska 

medvetet sätt, detta har i grund att bland annat kunna färdas tryggt och säkert.  
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Stadsbyggnadskontoret har även arbetat med snöröjning, som är en känd faktor i 

jämställdhetsarbetet. De har inte endast prioriterat bilvägarna utan viktiga gång- och cykelstråk 

där många kvinnor färdas. Men detta kan se olika i alla områden, där man i vissa områden 

cyklar mer och mindre i andra. Idag cyklar dock fler män, därför kan det vara problematisk när 

man målar upp en bild av kvinnors och mäns rörelsemönster, menar Matilda. Det som händer 

är att man lätt befäster en könsrelaterad teori och modell, för att sedan alltid planera utefter den 

teorin eller modellen. I detta fall är det inte så farligt eftersom alla kan cykla, men detta är det 

knepiga med att peka ut en könsskillnad och sedan följa den, det kan vara lite vanskligt för att 

den kan förändras över tid, därför måste vi vara kritiska till vad vi grundar våra beslut på, menar 

Matilda. Nu planeras jämställdhetsutbildning på kontoret i höst för få ner 

jämställdhetsintegreringen på en konkret nivå. Då ska de utgå från olika “fall” med olika 

planeringsuppdrag, där de tillsammans ska applicera jämställdhetsaspekter som de anser är 

viktiga. Matilda tycker att detta är ett bra arbetssätt eftersom man behöver jobba mer på olika 

fronter och på flera olika kanaler, eftersom det är där man kan lyfta fram varandras syn och 

kunskap, vilket är viktigt.  

Gatukontoret har inte beaktat genusperspektivet innan och jämställdhet är relativt “nytt”. Det 

är inte ett nytt ämne allmänt men nytt i relation till samhällsplanering och framförallt på 

gatukontoret som är en teknisk förvaltning, förklarar Kim. Den sociala hållbarheten har 

överhuvudtaget inte funnits med tidigare. Hon ställer sig själv frågan om hur man får in den 

sociala hållbarheten i en teknisk förvaltning, som hon anser är en viktig fråga. Det finns många 

medarbetare som länge arbetat på gatukontoret men som aldrig kommit i kontakt med “social 

hållbarhet” i exempelvis sin utbildning. Den huvudsakliga uppgiften har varit att planera, bygga 

och drifta staden (hårda åtgärder).  

Evelina arbetar med att göra jämställdhetsanalyser, inom ramarna för den nya trygghetsstrategin 

på gatukontoret. I dessa jämställdhetsanalyser tittar hon även på trygghetsaspekter som en del 

av det. Det som varit aktuellt är att anlägga gång- och cykelbanor längst med trafikerade vägar 

och kollektivstråken. Ur en trygghetsvinkel så handlar detta om att skapa förutsättningar för 

“ögon på gatan” där man har den visuella kontakten med trafiken, passagerarna och förarna, 

menar Evelina. Det som hon tittat på hittills är var man placerar busshållplatser, som är 

kopplade till flödet av människor och hur det ser ut runtomkring, samt möjligheter till den 

visuella kontakten. Det handlar också om utformningen av busshållplatserna och hur man 

möblerar dom. De arbetar för att det helst ska finnas minst en bänk utanför väderskydden 

(busskurer). Detta för att det ska finnas alternativ att stå utanför väderskydden om det inte känns 



 
 

37 

tryggt att stå innanför. Det är också viktigt att tänka på avstånd mellan väderskydd så att det 

inte blir någon trång passage. Små detaljer kan ha stor betydelse. 

Att överhuvudtaget tänka på utformningen av stadsrummet och ha en överblickbarhet är viktigt, 

menar Evelina. Det ska finnas siktstråk, därför arbetar de mycket med att få in träd, men inte 

buskage som skymmer sikten. Det ska också finnas en rumslighet och formelement som kan 

göra det lättare att orientera sig i rummet. Evelina menar att man behöver en avvägning 

däremellan. Det kan också handla om de större trafikrummen som varit mer anpassade för högre 

hastigheter, men som man idag istället fått ner skalan i rummet på, och gjort den mer anpassad 

för fotgängare och cyklisters hastighet. På så sätt underlättar det för fotgängare och cyklister att 

orientera sig i rummet. Belysning är också en viktig fråga och tillgängligheten - den fysiska 

tillgängligheten.  

4.3.3 Verktyg och hjälpmedel i trygghetsarbetet 
Förr handlade trygghetsarbetet och planeringen om ren trygghet. Då handlade det mycket om 

väldigt praktiska saker som hur vi stänger in oss eller inte, förklarar Matilda. Det som 

fortfarande är aktuellt i trygghetsarbetet är att vi ska prata om rätt saker, att exempelvis prata 

om trygghet när vi menar det, och säkerhet när vi menar det, menar Matilda. Idag är det mer 

fokus på social hållbarhet där det även görs sociala konsekvensbedömningar i de planer som 

behövs och som är relevanta. För att göra konsekvensbedömningar och analyser så används en 

mall. Det är ett levande dokument som utvecklas hela tiden. Matilda föredrar även att prata med 

medborgare på plats vid nya byggprojekt eller förändringar i medborgares områden, eftersom 

dessa bär på kunskapen av hur området faktiskt upplevs och fungerar för dem. Tyvärr är det 

oftast i slutskedet som platsbesöken görs och då utförs heller inga större justeringar eftersom 

planen redan är satt. Detta är något som Matilda vill förbättra så att medborgarna kan vara med 

redan innan planen är satt, därför arbetar hon nu med att skriva en delaktighetsplan. 

Delaktighetsplanen ska vägleda stadsbyggnadskontoret i arbetet med att inkludera boendena i 

högre grad, samt hur de boende kan bli mer delaktiga i planeringstankarna där de kan dela med 

sig egna synpunkter och kunskaper.  

På dialogenheten arbetar man mer med direkta åtgärder där det vanligtvis kommer in 

trygghetsärenden via kundservice. De kan exempelvis göra platsbesök av ett område som 

upplevs otryggt eller ha dialogmöten med medborgare. Kim förklarar att under en period då det 

var mycket oroligheter på Möllan (Möllevångstorget) så utfördes telefonintervjuer samt 

enkätundersökning med medborgarna, situationen på Möllan blev därefter betydligt bättre. 
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Eftersom gatukontoret är en teknisk förvaltning så har de arbetat med hårda åtgärder (att bygga 

främst), men även med mjuka åtgärder där det redan finns en befintlig plats. Mjuka åtgärder 

handlar bland annat om hur man aktiverar staden och skapar förutsättningar för aktivering. 

Cykelstrategier handlar exempelvis inte bara om att göra cykelbanor, utan hur vi planerar för 

att vi ska kunna använda cykeln, menar Kim. Ett exempel där aktivering använts som 

hjälpmedel är i bostadsområdet Augustenborg där det varit problem med otrygghet. Problemet 

åtgärdades med gratis träningspass för att få ut människor – aktivering. 

4.3.4 Fysiska miljön  
För att tryggheten ska öka så måste den fysiska miljön vara attraktiv och tilltalande. Idag är det 

fokus på att skapa en blandad stad med sociala miljöer för att öka rörelse på gatorna, och för att 

på sätt öka tryggheten i staden. Det kan handla om att bygga bostäder med lokaler på 

bottenvåningen för att generera mer folkliv på gatorna. Det kan också handla om vegetation 

och orientering. Det är inte alltid tryggheten ökar bara för att man tar bort alla buskar och träd, 

eller om man öppnar upp gatorna med extra mycket belysning. Detta kan istället skapa ett kalt 

och tomt rum vilket också kan upplevas som otryggt, menar Matilda. Det är också viktigt att 

skapa närhet och mänskliga avstånd. Det innebär att det ska vara lätt att orientera sig, att ha 

nära till busshållplatsen, det ska finnas grönska, verksamheterna ska inte ligga långt inne i 

fastigheterna utan de ska ligga vid gatan och med lite lägre byggnader, det ska även finnas 

mycket gång- och cykelvägar. Vi människor vill inte känna oss utkastade i en tom miljö, utan 

vi föredrar hellre täthet och närhet, menar Matilda.  

“Det är en helhet. Mycket, mycket mer än vad vi tidigare har tänkt kanske. Då tänkte vi 
kanske att det fanns nyckelåtgärder som man kunde lista upp “gör si, gör så, tänk på det här 

så får vi en trygg miljö” så är det inte” (Intervju, Matilda) 

Samtidigt som den fysiska miljön kan skapa goda förutsättningar, så kan den även fullständigt 

förstöra. Vissa miljöer är extremt jobbiga som ingen vill vistas på, eftersom man känner sig 

ensam eller isolerad. Det kan också kännas ödsligt och detta ger inga bra signaler. Hon förklarar 

att man kan signalera otrygghet genom att sätta upp mycket stängsel eller kameror, eller bara 

av att det finns krossat glas på marken. Så det är även många sådana små delar som samverkar 

med det fysiska hela tiden, vilket vi måste jobba med, menar Matilda.  

Upplevelser av otrygghet i den fysiska miljön kan vara väldigt personliga och vinklade. Den 

fysiska miljön är inte den enda lösningen till otryggheten i staden. Det finns saker som den 

fysiska miljön kan göra för att underlätta, men sen måste man arbeta med orsakerna till mäns 
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våld, risken för överfall, det sexualiserade våldet osv. Den fysiska miljön tar ju inte bort dessa 

problem, menar Evelina. Det funkar inte med att bygga bort våldet. Kvinnor har redan planerade 

strategier för hur de ska färdas, de vet vilka vägar de ska undvika vissa tider på dygnet. Evelina 

förklarar att i exempelvis parker kan man inte skapa förutsättningar med “ögon på gatan” och 

därför måste alternativa vägar finnas. Men då kan det lätt bli att människor cyklar i blandtrafik 

som kan vara trafikosäkert, därför behöves cykelstråk med separerade cykelbanor. Det är också 

ett samspel där man behöver jobba med andra områden, där man hela tiden samspelar med 

andra värden i staden såsom grönska och den biologiska mångfalden, som hela tiden behöver 

avvägas. Sedan kan det ofta handla om fler än gruppen kvinnor, även män upplever otrygghet. 

Att bara prata om kvinnors otrygghet kan bli trubbigt. 

“Men sen säger många kvinnor till oss ute på dialogmöten att dom känner sig trygga, men 
sen när de börjar prata om sina olika strategier och hur de undviker platser, och vissa platser 
sent på kvällen - omedvetenheten kommer in där. Kvinnor är bra på att ”skydda” sig, vilket 

blir att dom anpassar sig.” (Intervju, Kim) 
 

4.3.5 Svårigheter i trygghetsarbetet 
Matilda menar att det finns en del svårigheter i trygghetsarbetet. Det positiva idag är att mer 

eller mindre alla byggherrar och inblandade aktörer inom samhällsplanering vet skillnaden på 

trygghet och säkerhet, och där de också förstår att detta är viktigt för stadsutvecklingen. Men 

det problematiska kan vara när mjuka värden ställs gentemot hårda värden, vilket hela tiden är 

en balansgång. Många gånger kan man exempelvis inte flytta ett hus närmare gatan för att det 

ska kännas tryggare. En annan svårighet är att de inte har all kunskap, där alla medarbetare 

kommit olika långt i bildningen av trygghets- och jämställdhetsområdet. Några är nya och andra 

har arbetat länge, men det behöver dock inte betyda att de som arbetat längre har mer kunskap 

i området. Därför är det bra att de arbetar i grupp, men också att de har gemensamma 

utbildningar i frågor som hänger ihop med den sociala hållbarheten, som inkluderar 

jämställdhet, genus och trygghet, menar Matilda. 

Evelina förklarar att det som många gånger är svårt i den här typen av kommunalt arbete är att 

det oftast ska vara kortfattat, och då är det svårt att visa komplexiteten i det. Det kan då bli 

förenklade texter “kvinnor otrygga, kvinnor rädda”, men får man mer utrymme så kan man 

förtydliga med “ja, de blir påverkade i sin vardag, men de är även ute och gör allt det här osv”. 

Det är också olika aspekter i den fysiska planeringen. Många gånger blir det fokus på de faktiska 

brotten på specifika platser istället för att beskriva att det inte endast handlar om en plats, utan 
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kvinnor har erfarenhet från flera andra platser också, men som kanske inte uppmärksammas. I 

och med att kvinnor har olika strategier så blir det plötsligt även färre brott och händelser. De 

tar på något sätt ansvar för mäns våld och ser till att undvika de situationerna där de hittar 

alternativa vägar, åker med någon kompis, ser till att inte vara ensamma, att inte gå ut ibland, 

eller att inte ta ett jobb som ligger för avlägset på grund av att det blir för svårt att ta sig dit med 

exempelvis cykel. Även män drabbas, men arbetar man inte med trygghetsfrågor och lyfter det 

så är det främst kvinnor som drabbas, i slutändan gynnar det många, menar Evelina. Kim 

förklarar att det också finns ett starkt politiskt tryck där politiken vill se snabba åtgärder. Ibland 

funkar snabba åtgärder och ibland inte, vilket kan vara problematiskt. Hon berättar att de har 

fått ett bättre samarbete med polisen, och där samarbetet med andra förvaltningar också kan bli 

bättre. I planeringsarbetet måste flera perspektiv beaktas förutom trygghetsperspektivet och det 

kan därför bli svårt att få med alla perspektiv, menar Kim. 
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer jag att analysera det insamlade materialet utifrån mitt syfte. Syftet är att 

undersöka om kvinnors otrygghet i Malmös offentliga rum återspeglar strukturella 

maktförhållanden i Malmö. Utifrån kvinnornas upplevelser av otrygghet är syftet också att ta 

reda på hur Malmö Stad arbetar med att förebygga otrygghet för kvinnor i staden. I min analys 

kommer jag använda mina teoretiska utgångspunkter, där jag i analysen kommer lägga tonvikt 

på det feministiska perspektivet utifrån det insamlade materialet med kvinnorna i min studie 

samt Malmö Stad.  

5.1 Tillträde till staden 
Malmö Stad är en kommun som är till för alla kommuninvånare. I Malmö ska alla människor 

som vistas i staden kunna nyttja de offentliga miljöerna. Trots detta visar den tidigare 

forskningen på att kvinnor upplever större otrygghetskänsla än män kopplat till de offentliga 

rummen, som gör att kvinnor inte nyttjar alla offentliga miljöer. Mot bakgrund till Anderssons 

(2001) teorier beror detta på att det finns en rädsla hos kvinnor som förknippas med osäkerhet, 

att bli utsatta för hot, våldtäkter, osv. Denna rädsla påvisar även kvinnorna i Malmö, där 

kvinnorna undviker otrygghet genom att ta alternativa vägar som en av många strategier. Detta 

sker främst när mörkret slår in, och där kvinnorna avstår från platser som inte är belysta, 

befolkade eller som upplevs otrygga. Mörkret blir på så sätt synonymt med otrygghet. 

Kvinnorna upplever dock en högre trygghet i stadens offentliga rum under dagtid, vilket innebär 

att dygnets ljusa timmar associeras till en tid då kvinnor ges tillträde till staden. Män har o 

andra, till skillnad från kvinnor, tillträde till staden under alla tider på dygnet - på dagen, kvällen 

och natten. Kvinnorna i studien menar samtidigt att dagtid är en tid då människor är vakna och 

medvetna på ett helt annat sätt än när mörkret slår in. Detta innebär att kvinnorna är medvetna 

om att deras tillträde är begränsat under dygnets mörka timmar. 

Det faktum att kvinnor upplever otrygghet i större utsträckning än män är inte något som Malmö 

Stad inte varit bekanta med tidigare. Det innebär att kommunen ansvarar för att tillgängliggöra 

staden så att alla människor i Malmö faktiskt har tillträde till stadens offentliga rum. Detta är 

en fråga om demokrati. Att ha en stad, med områden som kvinnor inte vågar befinna sig på 

under olika tider på dygnet, är ett problem som gör att staden inte är till för alla. På så sätt 

skapas barriärer i staden där kvinnor och män är medvetna om vilka områden respektive kön 

får tillträda till.  
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Vegetation, parker, trånga gator eller gator med lite rörelse är exempel på områden som skapar 

barriärer under mörkrets timmar. Parker är bland annat områden som Malmö Stad underhåller 

och där medborgarnas skattepengar används för att parker skall nyttjas på lika villkor för alla 

medborgare i staden, män som kvinnor. Detta lyfter kvinnorna i studien, där de menar att parker 

är sådana områden som de upplever att de inte har tillträde till dygnet runt. De lyfter även i 

intervjuerna att parker är områden som de gärna hade velat nyttja mer på kvällar, för att 

exempelvis ta en joggingtur eller en promenad med hunden. Studier (Lundkvist, 1998) visar att 

parker och liknande grönområden är behagliga på dagen, men som på kvällen blir obehagliga. 

Malmö Stad svarar på detta och menar att om de tar bort, eller lyser upp grönområden för 

mycket, så kan detta ha en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. De menar också att 

sådana förändringar inte alltid innebär att tryggheten ökar. Här står olika värden i staden och 

väger mot varandra. Det som går att nyansera är att Malmö Stad och samhället visar en 

acceptans till att vissa platser och områden inte ges tillträde för kvinnor. Detta är också något 

som de intervjuade kvinnorna (o)medvetet har anpassat sig till, eftersom de bland annat 

använder sina strategier och strukturerade rutter - otillgängligheten är ett av flera svar till 

kvinnors otrygghet i staden. 

5.2 Trygghet i staden kopplat till det offentliga rummet i Malmö  
De intervjuade kvinnorna menar att de upplever otrygghet i vardagen i relation till Malmös 

offentliga rum. Studier (ex; Andersson, 2002) visar att män också upplever otrygghet i staden, 

men där det finns skillnader på till kvinnors och mäns otrygghet. Kvinnors otrygghet och 

försiktighet är kopplad till rädslan av att utsättas för sexuella brott, därför är kvinnornas 

otrygghet också riktad mot hennes kön. Kön och genus är på grund av detta centralt i “rädslans 

rum”. Historiskt sett har kvinnor i relation till det offentliga rummet varit negativt förankrat, 

medan männen däremot alltid varit brukare och skapare av staden. Detta lever vidare idag 

genom att kvinnans begränsningar till stadens offentliga rum kvarstår. Detta är kopplat till 

maktstrukturer som befästs i staden (Listerborn, 2002). De intervjuade kvinnornas klädval har 

också varit avgörande vid deras val av väg och rutt. Jag relaterar detta till när kvinnorna i studien 

förklarar att de har “utmanande” kläder, där de utifrån kläderna väljer en alternativ väg som 

normalt sett är mer befolkad och där risken att möta en ensam man är lägre. 

Kvinnornas beskrivning på de förväntningar och normer som tillkommer kvinnor i samhället är 

bland annat att de inte ska vara för berusade, eller vara för lättklädd. Detta är sådant som 

bekräftar en könsmaktsordning som vi historiskt sett är känt med, och som gör att kvinnor i 

sådana sammanhang upplever en ökad risk för att utsättas för våldsamma situationer. Förutom 
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att kvinnans kön redan ifrågasätts, så kritiserad även hennes utseende och beteende. Detta kan 

förstås mot bakgrund till Koskela (1997) som menar att detta inte endast luckrar upp 

könsmaktsordningen i samhället utan också makten över kvinnans kropp.  

Rädslan och otryggheten hos kvinnorna i Malmö är en effekt av den könsmaktsordning som 

råder i Malmös offentliga rum. Kvinnor anpassar sig i stadens offentliga rum för att inte skapa 

“oordning”, och de som drabbas om inte ordningen följs är kvinnorna själva. De intervjuade 

kvinnorna bekräftar detta genom att förklara på vilka sätt de kan drabbas om de inte följer 

normerna och värderingarna, som är satta innanför ramarna av hur en kvinna ska bete sig i 

stadens offentliga rum. Dessa följder är bland annat det sexualiserade våldet, som även 

Andersson (2001) diskuterar, där det sexualiserade våldet också framträder i olika skalor. Den 

värsta graden av det sexualiserade våldet är att utsättas för en våldtäkt. 

Det som går att utläsa utifrån de intervjuade kvinnorna är att de platser som mest upplevs som 

otrygga, också är de platser där våldtäkter skulle kunna ske i högre utsträckning. Dessa platser 

är framförallt parker och områden med hög vegetation, det är också folktomma, trånga och 

lummiga gator, vilket också Lundkvist (1998) bekräftar. Det innebär att kvinnornas otrygghet 

till att utsättas för brott i staden upplevs på olika nivåer, där graden av otrygghet är beroende av 

vilka offentliga platser och rum som kvinnorna tillträder. Denna otrygghets-skala är något som 

kvinnorna förhåller sig till i sitt vardagliga liv. Genom att använda de gator och stråk som 

bringar mer rörelse, öppenhet och ljus - resulterar detta till att otrygghetsskalan sänks och där 

risken av att utsättas för våld, samt vilken typ av våld, reduceras. Detta innebär dock inte att 

kvinnorna inte kan utsättas för våld och brott bara för att otrygghetsskalan reducerats. Det 

handlar snarare om att kvinnorna visar en acceptans till att de bland annat kan utsättas för 

“mildare” form av trakasserier, som kan uttrycka sig i form av kommentarer på kvinnornas 

utseenden.   

De rådande könsmaktsstrukturerna försvårar kvinnornas liv i Malmös offentliga rum på 

medvetna och omedvetna sätt. De omedvetna valen av hur kvinnorna ska ta sig från en plats till 

en annan, på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt, sitter i ryggmärgen. Det banar tillbaka 

redan vid födseln, där kvinnor placeras in i kvinnofack, för att de sedan ska matas in med normer 

och värderingar om hur de ska assimileras till samhällets könsmaktsordning. Här inkluderas 

också de uppmanande som kvinnor får höra i sitt vardagliga liv och där otryggheten 

reproduceras; att inte vara ute ensam sent på kvällen, att inte ta skogsvägen, att ta bilen istället 

för bussen osv. I denna “inlärning” tränas kvinnorna till att bland annat bli sköra och sårbara 
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samhällsmedlemmar i det offentliga rummet. Könsmaktsstrukturer och maktförhållanden finns 

i stadens offentliga miljöer och utmärker sig på olika sätt i de offentliga rummen. Normen att 

en ensam kvinna sent ute på natten inbjuder till övergrepp är ingen ovanlig uppfattning, att 

däremot en ensam kvinna mitt på ljusa dagen inbjuder till övergrepp, är säkerligen en absurd 

uppfattning. Detta går i linje med Listerborns (2001) tolkningar som menar att kvinnor har fått 

en uppfattning av att det sexualiserade våldet alltid finns i de offentliga miljöerna, vilket leder 

till att det sexualiserade våldet naturaliseras. Det sexualiserade våldet utgör en del av vår kultur 

och är därför också en del av det offentliga stadslivet.  

Män tränas däremot till att bli de samhällsmedlemmar som tar plats och representerar det 

offentliga rummet. Detta förklarar genusteorin, och med filosofen Simone de Beauvoirs tankar 

“man föds inte till kvinna, man blir det” som påvisar hur samhällets sociala metoder formar 

män och kvinnor – som resulterar till att samhället skapar marginalisering och förtryckning av 

kvinnor som aktörer och brukare av staden, vilket Nayak och Jeffrey (2011) också diskuterar.  

Den fysiska staden har så långt man kan minnas skapats av män, för att också främst brukas av 

män. Skapandet av staden har därför utgått av att tillfredsställa mäns behov. Detta innebär att 

männen blir de primära användarna av stadens rum. Det jag funderat på är om kvinnor blir de 

sekundära användarna av stadens rum. Eller om det betyder att kvinnor är främmande besökare 

i, vad som anses vara, männens sfär (de offentliga rummen). Det som går att utläsa utifrån 

Malmö Stads riktlinjer och strategier är att de vill skapa en stad där kvinnor ska känna sig 

trygga, oavsett tid på dygnet. Frågan är om arbetet verkligen får effekt i staden och på kvinnors 

otrygghetskänsla, eller om arbetet återskapar en könsmaktsordning i staden. Detta behandlas i 

nästa avsnitt. 

5.3 Stadsbyggnads- och gatukontorets trygghetsarbete i Malmös offentliga rum 
Stadsbyggnads- och gatukontoret har det yttersta ansvaret för stadens stadsplanering. De har 

också huvudansvaret i att gestalta och underhålla stadens offentliga miljöer. Det innebär att det 

ligger inom deras område att arbeta med att tillgängliggöra och skapa trygghet i staden för alla. 

Med alla menar jag både för kvinnor och män. Malmö Stad har som mål att alla förvaltningar 

ska integrera jämställdhet, vilket också gäller för stadsbyggnadskontoret och gatukontoret. Det 

har dock inte har implementerats i alla förvaltningar och alla nivåer. Stadsbyggnadskontoret 

har arbetat med trygghets- och jämställdhetsarbetet som en del i arbetet för att öka den sociala 

hållbarheten. Jämställdhetsintegreringen har dock inte fått den effekt som krävs, eftersom 

kvinnor upplever otrygghet i Malmös stadsrum. Detta är en effekt av ojämställdheten och den 
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könsmaktsordning som framträder i Malmö offentliga rum. Men kan man uppnå absolut 

trygghet bland stadens invånare? Det är snarare en utopi att sträva efter, men där målet bör vara 

att öka tryggheten för så många som möjligt. För att öka tryggheten för så många som möjligt 

kräver det att en jämställdhetsanalys görs av staden för att på så sätt tillgängliggöra staden och 

öka tryggheten för kvinnor. Detta menar också Larsson och Jalakas (2014) som lyfter fram 

vikten av ett införlivat jämställdhetsarbete för de aktörer som arbetar med samhällsplanering. 

Respondenterna på Malmö Stad menar att de arbetar med att öka jämställdheten och tryggheten 

för kvinnor i Malmös offentliga miljöer. Problemet är att arbetet med jämställdhetsintegrering 

inte går ner på gräsrotsnivå, utan det snuddar bara på ytan. Med det menar jag att 

jämställdhetsperspektivet inte genomsyrar alla beslutsprocesser till införlivandet av en faktisk 

åtgärd som resulterar till att utfallet av åtgärden sannerligen blir något för både kvinnor och 

män.  

Det som också går att utpeka i de båda förvaltningarna är att det finns en brist på kunskap bland 

medbetare om hur man planerar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Alla medarbetare på 

kommunen har kommit olika långt i sin kunskapsbildning, och där vissa medarbetare 

överhuvudtaget inte ser otrygghetsproblemet i staden. Detta blir problematiskt då det är 

innanför kommunens ansvar att skapa och främja en trygg, jämställd och behaglig stad för 

kvinnor att vilja vistas på. 

Det som är förvånande är att gatukontoret inte arbetat med att införliva 

jämställdhetsperspektivet i planeringsarbetet tidigare. Gatukontoret befinner sig i nuläget i en 

utvecklingsfas i framtagandet av en ny trygghetsstrategi. Bakgrunden till trygghetsstrategin är 

att de behöver prioritera kvinnors otrygghet i Malmös offentliga miljöer. I Malmös 

utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering var ett av de prioriterade utvecklingsområden för 

2014–2016 att det ska finnas en genusmedvetenhet i stadsplaneringen, där allas (inklusive 

kvinnors) erfarenheter, behov och vardagsliv ska synliggöras, belysas och beaktas. Detta visar 

på att målet inte är uppnått. För att citera dialogsamordnaren på gatukontoret:  

“Vi har inte beaktat genusperspektivet innan och jämställdhet är “nytt”, inte nytt ämne i 
allmänhet, utan nytt i relation till samhällsplanering och framförallt på gatukontoret som är 

en teknisk förvaltning” (Intervju, Kim) 

På gatukontorets hemsida lyder förstasidan - “Vi möjliggör ett gott stadsliv för Malmöborna”. 

Frågan är då vilka som inkluderas i gruppen “Malmöborna”. Eftersom kvinnorna i Malmö 
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många gånger ser hinder i stadslivet, så betyder det att kvinnorna också exkluderas i Malmös 

stadsliv, och därmed i gruppen “Malmöbor”.  

Den främsta lösningen, som Malmö Stad arbetar med för att underlätta kvinnors vardag i 

stadens offentliga rum, är att skapa alternativa vägar. De alternativa vägarna utformas främst i 

anknytning till där det finns rörelse, belysning och en öppenhet, det vill säga vägar som 

“upplevs” tryggare. Det innebär att kvinnor får välja mellan att ta en väg, som förhoppningsvis, 

ger en ökad trygghetskänsla, eller alternativt våga “trotsa” de vägar som upplevs otrygga. De 

intervjuade kvinnorna pekar också på vägar som ger “mittemellan-rädsla”. Detta påvisar att 

Malmö Stad arbetar för att underlätta kvinnors strategier i hur de “skyddas” och anpassas 

staden, istället för att gå till grund med otrygghetsproblemet. Detta går i linje med Larsson och 

Jalakas (2014) som menar att samhällets insatser borde handla om trygghet eller “rätten av att 

slippa skyddas”. 

Intervjupersoner på Malmö Stad förklarar att staden vuxit fram i en manlig era, och där den 

manliga dominansen i en stad som Malmö finns kvar. De menar att detta är något som måste 

förstås och åtgärdas. Den tydliga maktordning som finns i samhället återspeglar också 

stadsplaneringen och som Malmö Stad gärna vill åtgärda, men processen är långsiktig och som 

kommer ta tid och vilja för att kunna skapa förändring.  

Det som kan konstateras är att kvinnors upplevda otrygghet i staden är nära sammankopplat 

med rådande maktstrukturer i samhället, där kvinnorna i större utsträckning inte nyttjar vissa 

delar av staden under olika tidpunkter på dygnet eftersom det finns en rädsla för utsatthet. 

Malmö Stad arbetar med att öka tryggheten i staden för sina kommuninvånare. Det saknas dock 

viktiga aspekter i arbetet på stadsbyggnads- och gatukontoret, som gör att utfallet inte alltid 

innebär ökad trygghet för gruppen kvinnor. Detta är givetvis en komplex fråga som kräver ett 

arbete på många plan för att lösa otrygghetsproblemet i staden. Det jag vill betona är vikten av 

att införliva ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsperspektivet behöver genomsyra all 

verksamhet i staden inom olika verksamhetsområden. Detta för att trygghetsarbetet i staden ska 

bli så effektfullt som möjligt.  
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6. Slutsats 
En av de givna slutsatser jag kommer fram till i min analys är att det är svårt att skapa en stad 

som är till för alla oberoende av kön. Gruppen kvinnor är inte en homogen grupp, som innebär 

att olika faktorer bidrar till trygghet för kvinnor i olika kontexter. Det intressanta när man pratar 

om den stora gruppen kvinnor generellt är att otrygghetskänslan bottnar i maktförhållanden 

mellan män och kvinnor. Det går inte att lösa otrygghetsproblemet i det offentliga rummet utan 

att diskutera maktaspekten mellan män och kvinnor. Den fysiska stadsplaneringen bidrar till att 

upprätthålla maktordningar i samhället om ett jämställdhetsperspektiv inte genomsyrar alla 

delar i planeringsarbetet. Eftersom staden i grunden byggdes av män har det också satt sin 

prägel, vilket betyder att det är svårt att bryta invanda mönster - men svårt är inte densamma 

som omöjligt. Det blir snarare ett tydligt sätt att se behovet av ett genomsyrat 

jämställdhetsperspektiv, samt att det får ett fäste i planeringsarbetet som en naturlig del i 

arbetsprocessen vid utformandet av staden. Jämställdhetsperspektivet finns och ska genomsyra 

all verksamhet i Malmö stad. Det faktum att jämställdhetsperspektivet inte genomsyrar all 

verksamhet är tydligt, eftersom det bidrar till att staden inte är trygg och tillgänglig för alla 

oavsett kön. Arbetet på stadsbyggnads-och gatukontoret behöver införliva en tydligare koppling 

till jämställdhetsperspektivet som fångar in analyser hur maktordningar spelar roll i det faktiska 

utfallet, detta för att öka tryggheten i det offentliga rummet för både kvinnor och män.  

De huvudsakliga slutsatserna jag kommit fram till i min studie är:  

- Kvinnornas otrygghet i staden är en negativ effekt av könsmaktsordningen i Malmös 

offentliga rum.  

- Samhället (åter)skapar kvinnornas otrygghet i staden, och framförallt genom att uppmuntra 

kvinnor till att uppleva rädsla och otrygghet i den offentliga miljön. 

- Malmö Stads trygghets- och jämställdhetsarbete är bristfällig, vilket försvårar kvinnors 

trygghet i staden.  

Min förhoppning med denna studie är att bidra till en bredare diskussion kring stadsplanering 

kopplat till kvinnors otrygghet. Jag vill synliggöra behovet av att ha med ett feministiskt 

perspektiv i arbetet med stadsplanering, och att det inte blir en bisak som läggs på i 

planeringsarbetet. Detta för att på så sätt öka tryggheten och tillgängligheten i staden för en 

bredare skara människor. Min förhoppning med denna studie är också att synliggöra för det 

utvecklingsarbete som behöver göras på andra verksamheter, eller kommuner, som inte arbetar 

med jämställdhetsintegrering  
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6.1 Framtida forskning 
Jag upplever att rädslans geografier är ett forskningsfält som går att studeras utifrån olika 

perspektiv. Under arbetets gång har jag funderat mer kring mitt urval av kvinnor i studien. Detta 

luckrade upp tankar på vad som kan forskas vidare på. Det som hade varit intressant är att 

studera kvinnor i olika åldrar, etniciteter, samhällsklasser och stadsområden. Detta innebär att 

kvinnors otrygghet i staden kan studeras utifrån ett feministiskt perspektiv tillsammans med 

tidsgeografiska- och intersektionella verktyg. Ett annat intresse som väcktes, mot bakgrund till 

Sandbergs (2011) avhandling, är att studera likheter och skillnader på kvinnors och mäns 

rörelsemönster och otrygghet i staden.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide tidsdagboksförare 
Intervjun inleds med att jag presenterar syftet med min uppsats. Därefter informeras 
respondenten om deras etiska rättigheter inför, under, och efter, intervjun.  
 
Intro  
Hur gammal är du?  
Sysselsättning/studerande?  
Hur länge har du bott i Malmö/Lund?  
I vilket område bor du?  
Trivs du?  
Vilka områden rör du dig mest, respektive minst i, varför?  
  
Otrygghet och rädsla i staden  
Vad tänker du på när du hör ordet rädsla?  
Brukar du uppleva rädsla/ otrygghet i staden? Om ja, när? 
Känner du att din rörelsefrihet är begränsad i staden? Om ja, var? varför?  
Hur blir du påverkad av medias uppdateringar av kvinnors otrygghet i staden (ex: våldtäkter)?  
Vad tror du det finns för bakomliggande faktorer till kvinnors rädsla i det offentliga rummet?  
Hur tror du detta påverkar jämställdheten i staden?  
  
Förbättringar/ förändringar i staden (exempel från dagböckerna)  
Hur tror du att vi kan skapa trygga miljöer och en trygg stad?  
Utifrån din tidsdagbok upplever du trygghet på *platsen*, vad grundar det sig på?  
Hur skulle du vilja göra den platsen tryggare?  
Tror du att otrygghet i staden kan upphöra?  
Något mer som du vill tillägga? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide tjänstemän på Malmö Stad 
Intervjun inleds med att jag presenterar syftet med min uppsats. Därefter informeras 
respondenten om deras etiska rättigheter inför, under, och efter, intervjun.  
 
Intro  
Vad har du för roll här på kommunen? 
Hur länge har du arbetat här? 
Vad har du för bakgrund? 
  
Strategiska arbetet 
Hur arbetar ni strategiskt med att öka tryggheten för kvinnor i staden?  
Vad är bakgrunden till att en ny strategi tas fram? (Fråga till gatukontoret) 
Vad använder ni för verktyg för att mäta trygghet/otrygghet i staden? 
Prioriterar ni specifika områden? Om ja, vilka? varför? hur? 
 
Genus och trygghet i staden 
Beaktar ni ett genusperspektiv i planeringsprocesserna? På vilket/vilka sätt? 
Hur förhåller ni er till kvinnors erfarenheter och upplevelser av otrygghet i staden? 
Hur kan den fysiska miljön lösa problematiken kring kvinnors otrygghet i staden? 
Har ni upplevt att arbetet med att öka kvinnors trygghet i staden är svårt? Om ja, varför? 
 
Avslut 
Hur fungerar samarbetet med andra aktörer, förvaltningar osv? 
Något mer som du vill tillägga? 
 
 

 


