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1 Inledning
Stadens offentliga rum kan förknippas med flera olika saker, de kan fungera som mötesplats med närhet till kultur och likasinnade människor, de kan skapa förväntningar, drömmar och möjligheter men de kan samtidigt vara begränsande, skrämmande eller till och med förtryckande. Stadens offentliga rum upplevs och uppfattas olika beroende på vem som vistas där, det innebär också att vi tillträder olika rum på olika villkor.Offentliga rum är en del av vår kultur, de är socialt konstruerade och speglar därmed rådande maktstrukturer i samhället (Knox & Pinch, 2010:47). Dessa maktrelationer har betydelse för vem som får göra vad på specifika platser. Rum och plats kan vid första anblick ses som könsneutrala begrepp, kön och genusaspekten är dock liksom maktaspekten grundläggande för förståelsen av rummet (Friberg m.fl. 2005:10). Den ojämlika maktrelationen mellan män och kvinnor skapar gränser i staden, en del synliga, andra dolda. Dessa gränser påverkar oss i vårt sätt att leva samt bete och röra oss i staden, ofta på ett omedvetet plan (Larsson & Jalakas, 2008:16). Vad som för oss upplevs som alldagliga händelser är händelser som är bundna till maktstrukturer som i stor utsträckning begränsar kvinnan i sin användning av rummet. Hennes rörelse begränsas av samhällets syn på vad hon bör vara, och därmed också på vad hon bör göra och hur hon bör röra sig genom stadsrummet (Rose, 1993:17).Jag vill i denna studie undersöka hur kvinnor upplever offentliga rum och närmare bestämt Malmö stads offentliga rum. Utifrån detta kommer jag med grund i feministisk urbanteori analysera vad kvinnornas upplevelser och uppfattningar kan säga om deras ställning och roll i stadsrummet. I studien har två fokusgruppsdiskussioner genomförts med unga kvinnor som är bosatta i Malmö. I fokusgrupperna har kvinnorna diskuterat könskodning, upplevd trygghet i samt sexualisering av offentliga rum. I studien har jag även tillämpat kvalitativ och feministisk GIS för att försöka visualisera kvinnornas uppfattningar kring Malmös offentliga rum. Geografiska informationssystem (GIS) är ett verktyg som används flitigt i studiet av rummet och inom samhällsplaneringen och har en omfattande påverkan på våra liv (Schuurman, 2004:16). GIS har kritiserats för att individer ses som en homogen, könlös massa inom teknologin. Det ses många gånger som ett kvantitativt och maskulint verktyg som reproducerar normer och maktförhållanden inom planeringen och i staden (Kwan, 2002a:647). På senare tid har dock utvecklingen och användandet av kvalitativ GIS och deltagande GIS ökat som en motreaktion till denna klassiska syn (Schuurman, 2006:727). Det har även växt fram en feministisk gren inom kritisk GIS och teknologin i sig har fått en mer feministisk karaktär (McLafferty, 2006:43). 1



Kvinnorna har under fokusgrupperna fått delta i karteringsprocessen genom att göra egna markeringar i kartorna. På så sätt får de, en underrepresenterad grupp inom kartering och planering, delta i visualiseringen och representationen av deras stad. Jag har en förhoppning om att integreringen av dessa två metoder ska bidra till en ny och djupare form av kunskap kring kvinnornas erfarenheter av och uppfattningar kring staden. Denna studie fokuserar alltså på kvinnors upplevelser i det offentliga rummet och hur dessa kan visualiseras med GIS. Det är en studie inom feministisk geografi och feministisk GIS med syfte att integrera dem båda. 
1.1 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet för denna studie är att med hjälp av GIS visualisera och analysera hur kvinnor uppfattar Malmös stadsrum. Jag vill diskutera hur kvinnor som bor och lever i Malmö uppfattar Malmö stads offentliga rum samt hur de, som kvinnor, upplever trygghet, könskodning och sexualisering i staden. Jag hoppas att utifrån kvinnornas diskussioner och kartor och med grund i mitt teoretiska ramverk kunna dra slutsatser kring kvinnornas ställning i stadsrummet överlag.Kvinnornas upplevelser och uppfattningar kring stadsrummet kommer att karteras och visualiseras med hjälp av GIS. GIS betraktas av många som ett kvantitativt, positivistiskt och till och med maskulint verktyg (Kwan, 2002a:647). Därför vill jag också föra en kritisk diskussion kring GIS och hur kvalitativ och feministisk GIS kan användas som metod inom feministisk geografi. Studiens huvudsakliga frågeställning är Hur uppfattas Malmös stadsrum av 
kvinnor? Som en följdfråga till min huvudsakliga frågeställning ställer jag även frågan 
Vad kan kvinnornas uppfattningar kring Malmös stadsrum säga om deras 
ställning i stadsrummet överlag?Vidare ställer jag mig även frågan Vad kan kvalitativ GIS tillföra studier inom 
feministisk geografi? 

1.2 Avgränsningar
Gruppen kvinnor är inte en homogen grupp, många upplever så kallad ”dubbel utsatthet” på grund av att man utöver att vara kvinna exempelvis är funktionshindrad, icke-heterosexuell eller icke-vit (Andersson, 2005:78). Ju längre 2



man är från normen, det vill säga ju längre man är från att vara en vit, heterosexuell, funktionell, medelålders man med medelklassbakgrund, desto mer utsatt är man i samhället och staden. I studiet av rum är det viktigt att ta hänsyn till andra konstruktioner än just kön, såsom klass, ålder, etnicitet, sexualitet, funktionalitet och så vidare (Forsberg , 2005:20). Alla former av sociala konstruktioner och maktförhållanden påverkar oss i vår användning av rummet och att utesluta konstruktioner begränsar oss i vår förståelse för det här. Jag har dock valt att avgränsa mig till det ojämlika maktförhållandet mellan könen. Att inkludera ytterligare samhällsgrupper vore alltför omfattande för denna kandidatuppsats. Jag är medveten om att diskussionen kring kön och identitet som att vara antingen man eller kvinna är problematisk. Kön är en konstruktion och det binära tvåkönsperspektivet är inte bara problematiskt utan också diskriminerande. Studien fokuserar på kvinnors uppfattningar kring rummet, med kvinnor menar jag inte bara individer som identifierar sig som kvinnor utan alla individer som inte identifierar sig som män. Jag kommer genomgående att utgå från en genusanalys, genus handlar inte om vårt biologiska kön utan om det sociala könet. Jag kommer dock använda mig av begreppet kön istället för genus, inom nordiska språk omfattar ordet kön både biologiska och sociala aspekter (Jansson & Freidenvall, 2011:18). Jag utgår från att det biologiska könet inte nödvändigtvis är detsamma som det sociala. Jag har avgränsat studien geografiskt till Malmö stad, och Malmö stads offentliga rum. Med offentliga rum menar jag de rum som inte är privata, det handlar alltså både om offentliga och halvoffentliga rum, här kommer fokusgrupperna att avgöra vilken form av offentligt rum som diskuteras mest. Studien kommer främst att riktas mot centrala Malmö. I kartan som har använts som grund för studien (se sida 20) representeras delar av stadsdelarna Malmö centrum, Södra innerstaden och Västra Innerstaden. Jag har gjort en geografisk avgränsning baserad på vad jag anser representerar Malmös centrum, det vill säga dit handel, kulturliv samt uteliv är centrerat. Den geografiska avgränsningen har bekräftats av deltagarna i studien, samtliga deltagare håller med om att Malmös centrum är representerat.I valet av deltagare i fokusgrupperna har vissa avgränsningar gjorts. Det är endast kvinnor som har intervjuats, dessa kvinnor är i åldern 20-30 år. Att det enbart är kvinnor som deltar i fokusgrupperna är ett resultat av att jag vill visualisera och analysera deras erfarenheter och upplevelser i offentliga rum som just kvinnor. Jag är medveten om att även män upplever exempelvis otrygghet i offentliga rum samt att en jämförelse mellan kvinnors och mäns erfarenheter och uppfattningar kring offentliga rum hade kunnat vara relevant för studien. Jag har dock valt att utesluta män helt och hållet då jag vill att hela studiens fokus ska ligga på kvinnorna och deras erfarenheter. Den avgränsning som har gjorts baserat på ålder motiveras med att det främst är denna åldersgrupp som vistas i stadens offentliga rum både under dag, kväll och natt (Andersson, 2001:25). 
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1.3 Tidigare forskning
Birgitta Andersson (2001) behandlar i Rädslans rum könskodning av rummet och närmare bestämt kvinnors rädsla i offentliga rum. Hennes studie är avgränsad till Malmö stad och närområdet kring SUS (Skånes universitetssjukhus). I Rädslans  
geografi behandlas flera av de områden som tas upp i min studie, jag vill dock vidga skalan och se Malmö ur ett något större perspektiv samt integrera den feministiska teorin med GIS för att kunna visualisera könskodade mönster och analysera dem ur ett rumsligt perspektiv. Jag har inspirerats av ett flertal studier inom feministisk GIS, bland dessa Kwan (2002a), Pavlovskaya (2004). Jag ser dock att det saknas studier som dessa i en svensk kontext, jag ser också att det finns få studier där känslor och attityder kartläggs, något som jag upplever behövs.

1.4 Disposition
I detta avsnitt har en kort introduktion, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt tidigare forskning presenterats. I kommande avsnitt fördjupas uppsatsens teoretiska ramverk där feministisk urbanteori, rum och makt, könskodning av rum samt kvalitativ GIS kommer att introduceras. Därefter presenteras metodologiska tillvägagångssätt. Jag har i studien samlat in empiriskt material genom ett par fokusgrupper, materialet har sedan bearbetats och visualiserats med GIS. Vidare analyseras och diskuteras de empiriska resultaten mot bakgrund av det teoretiska ramverket. Avslutningsvis görs en ansats till att sammanfatta uppsatsens slutsatser. 
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2 Teori
Teoretisk utgångspunkt för den här uppsatsen är feministisk teori och närmare bestämt feministisk urbanteori vilket innebär att rummet ses genom ett genusperspektiv. Kvinnors tillgång till och rörelse i rummet kommer att läggas i fokus. Jag kommer att utgå från ett teoretiskt ramverk med utgångspunkt i feministisk teori, mitt teoretiska ramverk presenteras i rubrikerna nedan.När en talar om feministisk teori är det inte möjligt att tala om en feministisk teori då det finns ett flertal teoretiska inriktningar inom feminismen. En central tanke inom all feministisk inriktning är dock att kvinnor och mäns rättigheter, möjligheter, skyldigheter och livsvillkor ser olika ut  med anledning av könet. Inom den feministiska urbanteorin lyfts den ojämlika maktrelationen mellan könen i relation till rummet och man menar att samhällets organisering avspeglas i stadsrummet (Listerborn, 2002:15). Mitt teoretiska ramverk behandlar några av de större analysområdena inom feministisk urbanteori, dessa är makt och makten i rummet, könskodning av rum, rädslans geografi och trygghet, kroppen i rummet samt visuell representation och då inom geografiska informationssystem. Ramverket presenteras nedan. 

2.1 Rum och makt
Platser och rum är både absoluta och abstrakta, de innefattar det materiella och det lokaliseringsbara i staden men också det levande, rörliga och föränderliga (Högdal, 2003:33-35). De är fysiska liksom sociala konstruktioner. Enligt Doreen Massey (1994) bör rum förstås som konstruerat genom en uppsättning interrelationer som existerar samtidigt i olika skala, från lokalt till globalt. Rummet inkluderar betydelser, symbolik och förändras ständigt.Rum, och i synnerhet våra offentliga rum, är en del av vår kultur. De är socialt konstruerade och speglar därmed rådande maktrelationer i samhället (Knox & Pinch, 2010:47, Allen, 2009). Maktförhållanden i staden uttrycks genom att det finns gränser för vilka individer som får vistas på specifika platser. Dessa maktförhållanden är så djupt rotade inom oss att de tas för givet och blir på så sätt nästan osynliga för oss (Knox & Pinch, 2010:48). På så sätt är det offentliga rummet en faktor till identitetsskapandet. Rummet är som nämnt både en fysisk och social konstruktion. Det finns rätt och fel i frågan om hur man får bete och röra sig i staden, individer som inte uppträder på ett socialt accepterat sätt i staden blir exkluderade. 5



Makten upprätthålls genom att det finns ett bestämt sätt att tycka och tänka. De som har störst makt i samhället har även störst inflytande för att forma det rådande sättet att tolka och förstå världen, alltså den rådande tankekonstruktionen (Larsson & Jalakas, 2008:52). Det är genom dessa tankekonstruktioner som det skapas ett rätt och ett fel, det skapas också en undermedveten uppfattning om vad som är normalt och vanligt. Den här typen av makt beskrivs av Lukes som den tredimensionella makten. Han menar att makten inte enbart upprätthålls av enstaka individer med mycket makt utan först och främst genom sociala strukturer och ett kulturellt beteende som utövas av både dem som gynnas och missgynnas av makten, makten utövas alltså på ett djupare och omedvetet plan (Lukes, 1974:21,22). Här ses makt inte som något som utförs uppifrån eller utifrån, det blir en så stor del av våra liv att det inte går att definiera var den kommer från eller vem som innehar den. Ojämlika maktförhållanden beror på strukturer snarare än att en individ medvetet utför makt över den andre, vilket också gör det svårt att definiera eller förändra rådande maktstrukturer. 
2.2 Könskodningen av rum

Det maktförhållande som råder mellan kvinna och man har alltid varit ojämlikt där mannen har varit överordnad och kvinnan underordnad. Det här maktförhållandet påverkar oss rumsligt genom de gränser, synliga som dolda, som påverkar vårt liv och vår rörelse i staden. Inom samhällsgeografin framställs många gånger individer som könlösa (Gren & Hallin, 200:162). Vi studerar rörelse och fenomen i staden utan att ha den ojämlika maktrelationen mellan kvinnor och män i åtanke. Att bortse från denna maktrelation begränsar oss i vår förståelse för livet i staden då den formar vår syn på, vårt beteende i samt vår användning av rummet (Doan, 2010:635). Det ojämlika maktförhållandet mellan man och kvinna är en grundpelare till vårt rumsliga beteende. Vad som för oss verkar vara alldagliga händelser är bundna till maktstrukturer som i stor utsträckning begränsar kvinnan i sin användning av rummet. Hennes rörelse begränsas av samhällets syn på vad hon bör vara, och därmed också på vad hon bör göra (Rose, 1993:17).Det offentliga rummet har historiskt sett dominerats av män medan den privata sfären har varit kvinnans. Genom tiden har kvinnor som har vistats i offentligheten varit direkt negativt laddat. På 1800-talet menade man exempelvis att kvinnor som vistades ensamma i stadens offentliga rum var prostituerade och prostituerade benämndes till och med som ”offentliga kvinnor” (Larsson & Jalakas, 2008:17). Kvinnan har alltid varit underordnad och mannen överordnad men först i och med den industriella urbaniseringen skapades en tydligare rumslig maktrelation som tidigare inte fanns. Man kunde nu i stadens struktur se en tydlig skillnad mellan hem och arbetsplats, offentlig och privat sfär, manliga och kvinnliga arbetsuppgifter och därmed manliga och kvinnliga rum (Pacione, 2009:412). Dessa rumsliga 6



föreställningar finns kvar än idag. Kvinnan ses fortfarande som omhändertagande och mannen som försörjande. Kvinnors kamp för att ses som fullvärdiga medborgare är ännu inte vunnen. En stor del av kvinnorna i dagens Sverige är delaktiga i arbetslivet och politiken, men kampen handlar om mer, den handlar om att på egna villkor kunna röra sig i staden och om att inte ses som omsorgsgivare eller offer inom samhällsplaneringen (Larsson & Jalakas, 2008:23). Enligt feministisk urbanteori så både skapar och återskapar städer könsroller, de återskapar det patriarkala systemet och bidrar till att skapa identiteter och roller. Upplevelser av rum beror på vem du är och vad du bär med dig av tidigare erfarenheter. Det binära maktförhållandet mellan man och kvinna formar rummets sociala konstruktion och skapar antaganden kring vilka som får vistas i vilka rum och vilka som bör exkluderas (McDowell, 1999:11). Vi kan till exempel se att städer är heteropatriarkala, män dominerar det offentliga rummet men det finns också en dominant heterosexuell norm där ömhetsbevis så som en kyss eller handhållning mellan individer med lika kön inte är ett socialt accepterat beteende (Knox & Pinch, 2010:235).Könskodningen av rummet gör att människor anpassar sitt beteende efter rummet de befinner sig i, vilket många gånger sker på ett omedvetet plan. Vi kan se att män och kvinnor rör sig och beter sig på olika sätt i stadens offentliga rum. Den rumsliga kodningen blir även en kodning av människan som befinner sig i detta rum (Forsberg, 2005:22). Vissa menar exempelvis att en kvinna inte hör hemma i en mörk park och kanske till och med att hon bär en del av skulden om det skulle hända henne något där. Det här påverkar kvinnors rumsliga beteende genom att de flesta väljer att inte vistas där, att vistas i en mörk park är som att bryta mot en oskriven regel, formad av samhällets maktstrukturer (Larsson & Jalakas, 2008:16). 
”En kvinnokropp blir en kvinnokropp i det ögonblick då den benämns och  
konceptualiseras som en sådan. Närvaron på gatorna blir något mer än  
uppspelandet av en tillfällig roll, det blir något som påminner individen  
om vem hon eller han är i relation till staden och de andra som rör sig  
där” (Högdal, 2003:140). Ur den feministiska urbanteorin har kritik mot stadens fysiska miljö och planeringen av denna växt fram. Våra städer och själva uppbyggnaden av dessa analyseras sällan ur ett könsperspektiv eller som ett maktmedel. I själva verket är dock städer byggda av män och speglar manlig överordnad. Den byggda strukturen som vi lever i är skapad av män och dem som besitter mest makt. Den första kvinnliga arkitekten i Sverige blev färdigutbildad 1919, och svensk planering och arkitektur är än idag mansdominerad (Friberg, m.fl. 2005:12). Utifrån egna behov, referensramar och intressen har de redan privilegierade bestämt stadens utseende och funktion. På så sätt har staden blivit en plats som gynnar vissa och missgynnar andra (Archileaks, 2014). Vi kan alltså se att städers fysiska konstruktion är könskodad. Det är dock inte möjligt att förändra de djupt rotade maktrelationer och föreställningar som råder i rummet genom att ändra städers fysiska konstruktion. Det ojämlika maktförhållandet mellan könen är djupt socialt konstruerat, makten upprätthålls genom ett kulturellt beteende och sociala strukturer och utövas av både dem som gynnas och missgynnas av den. 7



2.2.1    Trygghet
En av de mest tydliga och påtagliga rumsliga skillnaderna mellan könen är den upplevda tryggheten. Undersökningar kring trygghet visar att det främst är män som drabbas av våldsbrott i offentliga miljöer medan kvinnan är mer utsatt i hemmet, trots det här känner sig fler kvinnor än män osäkra och otrygga i offentliga rum (Larsson & Jalakas, 2008:123). I undersökningar som dessa begår man dock ett misstag genom att enbart klassa fysiskt våld som våld. Kvinnans upplevda otrygghet beror även på andra könsrelaterade former av våld eller kränkningar så som olika typer av närmanden eller verbala kränkningar, dessa former av våld är vanliga att stöta på som kvinna. De olika typerna av våld hör samman och bör tas på lika stort allvar (Andersson, 2005:71-72). Många kvinnor är rädda för att vistas ensamma i offentliga rum och undviker till och med vissa typer av rum under vissa tider (Domosh & Seager, 2001:100). Att kvinnor väljer bort aktiviteter i offentliga rum efter en viss tid på dygnet leder till en marginalisering i samhället och visar tydligt på kvinnans underordning (Archileaks, 2014). Den upplevda tryggheten är ett typexempel på hur mycket vi påverkas av maktförhållanden i samhället och på hur makten formar det offentliga rummet och vår rörelse i det. Kvinnors upplevda otrygghet hör ihop med känslan av maktlöshet, det finns en rädsla för att drabbas av våld och att då inte kunna försvara sig själv. Mannen ses som det potentiella hotet men också som den potentiella beskyddaren vilket bidrar till den upplevda maktlösheten (Eskelius, 2012). Det är främst under kvällstid och de mörka timmarna på dygnet som kvinnor undviker offentliga rum, speciellt platser med dålig sikt såsom parker, dåligt belysta gator eller trånga utrymmen. Den miljö som kvinnor under dagen kan röra sig fritt i kan bli en riskzon när mörkret faller, rummet omgenderiseras alltså under dygnet (Forsberg, 2005:20, 22). I konstprojektet NOLLI STHLM visualiserar konstnären Rebecka Bebben Andersson hennes rädsla i det offentliga rummet genom mentala kartor över Stockholms stad under olika tider på dygnet (naugallery, 2012). Kartorna krymper i takt med mörkrets intrång och hon känner sig allt mer hämmad i sin rörelsefrihet. Ju senare på dygnet, desto färre rum i staden vågar hon tillträda. Tre av hennes tjugofyra kartor presenteras nedan i Figur 1. 

 

Figur 1. Konstprojektet NOLLI STHLM, om tid och rädsla i offentliga rum (naugallery, 2012).
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Många kvinnor väljer att inte vistas i offentliga stadsrum under kvällstid och bland dem som gör det kan man se ett beteende som har påverkats av otryggheten. Man anpassar sina rörelser för att hantera rädslan, exempelvis genom att undvika platser med dålig sikt, trånga platser eller platser som saknar flyktväg eller är obefolkade. Birgitta Andersson menar att kvinnor i allmänhet tar ett individuellt ansvar för sin rädsla, de tar alltså ansvar för något som egentligen är ett samhällsproblem (Andersson, 2005). De tar själva ansvar för att minimera risken för våld, exempelvis genom att undvika potentiellt farliga rum. Hon menar vidare att kvinnor, många gånger omedvetet, utvecklar skyddsstrategier så som att utrusta sig med exempelvis spray och nycklar, anpassar klädsel så att den inte ska uppfattas som utmanande eller inbjudande och kanske använder skor som är bra för löpning. Rädsla, skyddsbehovet och strategier för att minimera risk ses som en del av kvinnligheten och blir tidigt en del av kvinnans liv. Hotet om sexuellt våld är något man tidigt lär sig att leva med som kvinna och det är något som man tvingas att anpassa sitt liv efter.Kvinnan ses många gånger som ett offer inom samhällsplaneringen, ett offer som behöver beskyddas. Carina Listerborn menar att tanken om kvinnan som offer är problematisk och att beskydd av kvinnan inte ska behövas, rätten till staden är allas (Listerborn, 2001). Hon menar att idén kring att individer ska skyddas rättfärdigar ökad övervakning och kontroll och att säkerhet genom kontroll innebär att någon tar sig rätten att bevaka andra människors handlingar. Synen på kvinnan som offer rättfärdigar tanken om att rädsla och skyddsbehovet är en del av kvinnan. Listerborn menar vidare att man istället för att diskutera säkerhet och beskydd i staden bör argumentera för tillgänglighet och rätten till staden och att man på så sätt kan undvika ett kontrollsamhälle som reproducerar maktförhållanden och normer.Tanken om att kvinnan inte ska ha tillgång till stadens alla rum utan istället vara rädd för och undvika dem är djupt rotat inom oss, det finns en föreställning om att hennes rädsla och otrygghet är normal och att det är så samhället ser och ska se ut. Vi lever i ett samhälle där majoriteten menar att kvinnan bör undvika vissa rum under vissa tider på dygnet (Larsson & Jalakas, 2008:16). Att kvinnan inte kan röra sig fritt i staden och att hon själv bör ta ansvar för sin rädsla samt agera riskförebyggande är en allmänt accepterad tanke som begränsar och som återskapar normer och maktstrukturer. 
2.2.2.   Kroppar i offentligheten – offentliga kroppar? 

Tanken kring förhållandet mellan individ och kropp som enkelriktat där individen äger kroppen och kroppen inte begränsar eller äger individen samt tanken kring att individen kan och bör ses som en kroppslös figur är ur ett feministiskt perspektiv tvivelaktig. Kvinnor har genom all tid differentierats från och underordnats män just utifrån sina kroppar (Åse, 2011:45).
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Kroppen har vid sidan av det fysiska och biologiska ett symboliskt och kulturellt värde. Den är liksom rummet alltid närvarande och tas ofta, liksom rummet, för givet (Listerborn, 2007:7). Listerborn påvisar att rätten till rummet varierar beroende på vilken kropp vi bär. Kroppen är liksom rummet socialt konstruerad och med våra kroppar följer också en rad förväntningar kring beteende och rörelse. Hon menar vidare att relationen mellan kropp och rum är två oundvikliga komponenter i vårt vara (Listerborn, 2007:20). För att kvinnor ska kunna ses som likvärdiga medborgare med tillgång och rätt till det offentliga rummet måste de kunna röra sig fritt genom staden på egna villkor (Larsson & Jalakas, 2008:23). Kvinnor rör sig än idag inte på egna villkor och kvinnokroppen tycks inte tillhöra kvinnan. Kvinnokroppen bedöms dagligen, inte bara av kvinnan själv utan av mötande människor på gatan, massmedia och samhället i stort. I offentliga rum sexualiseras kvinnokroppen genom sexistisk reklam som grundar sig i könsstereotyper. Den här könsstereotypa bild utåt bidrar till det ojämlika maktförhållandet mellan kvinnor och män (Sveriges kvinnolobby, 2014). Knudsen och Sørensen (2004) menar att pornografi har normaliserats och numera genomsyrar vårt samhälle. Detta gör sig synligt i bland annat reklam och media. Makt och kön är starka drivande faktorer i pornografin vilket i sin tur avspeglas i exempelvis sexistisk reklam. Bilden av den underordnade och sexualiserade kvinnan som representeras inom pornografin har färgat stadens gator genom reklam och förmedlar en skev bild kring kvinnlig identitet och sexualitet. Det är inte enbart genom reklam som kvinnokroppen sexualiseras, även kroppar i rörelse sexualiseras i stadens offentliga rum. Som kvinna på stadens gator blir man ständigt påmind om objektifieringen och sexualiseringen av den egna kroppen. Det är inte ovanligt att i stadsrummet bli bemött av sexistiska kommentarer, visslingar eller sökande blickar (Knox & Pinch, 2010:237). En kvinnokropp i offentligheten tycks tillhöra offentligheten och vara tillåten att kommentera och bedöma. Den överordnade manskroppen har makten över den underordnade kvinnokroppen, med eller utan hennes samtycke. Denna föreställning om den offentliga kvinnokroppen är liksom övriga föreställningar kring maktförhållandet kvinna-man något som individer förväntas acceptera och tvingas leva med.
2.3. Kvalitativ GIS

Geografiska informationssystem används allt mer inom samhällsplaneringen och studiet av rummet och har en omfattande påverkan på våra liv (Schuurman, 2004:16). Liksom GIS har hyllats som ett produktivt och användbart analysverktyg av en skara användare har det även en skara hängivna kritiker. Dessa kritiker menar att man inom GIS behandlar individer som en homogen, könlös massa och att man med verktyget endast kan göra generaliseringar kring komplexa samhällsfrågor. Det ses även som ett kvantitativt och positivistiskt verktyg som 10



reproducerar normer och maktförhållanden inom planeringen och i staden (Kwan, 2002a:647). GIS har till och med kritiserats för att vara ett rent av maskulint verktyg (McLafferty, 2006:38; Kwan, 2002a). Ytterligare har verktyget kritiserats för att vara odemokratiskt på grund av dess höga kostnader och ojämlika tillgänglighet.Som ett svar på den omfattande kritik gällande GIS har ett kvalitativt användande av verktyget växt fram (Cope & Elwood, 2009:1). Inom kvalitativ GIS har grenar som deltagande GIS, kritisk GIS och feministisk GIS börjat växa och användas allt mer vilket har utvecklat synen på vad för typer av data och vilken form av analyser som kan användas inom GIS. För bara ett antal år sedan sågs kvalitativ GIS som hopplöst att använda för seriös och meningsfull forskning, men är idag en erkänd metodform (Pavlovskaya, 2009:13). Istället för att bearbeta mängder med data arbetar man inom kvalitativ GIS med kvalitativ data. Att komplettera det klassiskt sett kvantitativa verktyget GIS med kvalitativ data och kvalitativa metoder kan bidra till nya former av kunskap samt stärka både GIS som verktyg och vetenskap.
2.3.1   Visualisering och makt

Enligt Marianna Pavlovskaya (2009) ”osar” det makt kring all form av kunskap. Det nära förhållandet mellan makt och kunskap har även uppmärksammats av Foucault, en av de teoretiker som i stor utsträckning har format vår syn på makt (Foucault, 1980). Pavlovskaya menar att förhållandet makt-kunskap är mycket betydande inom GIS, både som verktyg för kunskap och visualisering. GIS är ett karismatiskt och uttrycksfullt verktyg och samtidigt en industri värd flera miljarder dollar. Hon menar vidare att en del av fascinationen kring GIS hör samman med den västerländska (och maskulina) viljan att nå objektiv och sann kunskap. GIS, liksom all annan kunskap, kan dock inte erbjuda en objektiv sanning, det är ett maktfyllt verktyg och det finns en beslutsfattare bakom varje detalj som representeras, liksom varje detalj som inte representeras (Wood, 1992:48). Kartor är makt både på grund av vad de är men också vad de gör med oss som individer. De påverkar vår uppfattning kring rummet men kan också påverka oss på ett känslomässigt och kreativt plan (Aitken & Craine, 2009). Denis Wood (1992) menar liksom flera andra att kartan inte kan ses som en objektiv visualiseringsform utan att kartans syfte är att föra fram ett budskap. Den speglar snarare åsikter än verkligheten och vad som ej får glömmas är att bakom varje karta finns en skapare, det finns även ett tema och en ämnad publik.
”Even the most sophisticated maps fail to lead – through the  
mapmakers bias. Maps are not impartial reference objects, but rather  
instruments of communication, persuasion, and power. Like paintings,  
they express a point of view. Maps embody and project the interests of  
their creators” (Wood, 1992). 

11



Gillian Rose menar liksom Wood att man måste förhålla sig kritiskt till visuell information (Rose, 2012). Hon menar att visuell information och dess mening kan analyseras ur ”the three sites of production”. Vid själva utformningen av visuell information så som en bild eller karta spelar teknik och komposition roll, men också vem som står bakom skapelsen och dennes erfarenheter och motiv. Vidare spelar även kartan i sig roll genom vilken teknik den presenteras med, men också och framförallt dess komposition. Vad som är med och vad som inte är med samt relation mellan och placering av kartans olika komponenter spelar stor roll för dess mening och betydelse. Den sista och avgörande anhalten enligt Rose är publiken. Den observerande individen skapar en mening och uppfattning kring kartan och tolkar den på ett unikt sett, tolkningen påverkas dock starkt av tidigare nämnda produktionsformer. Den påverkas av kompositionen i bilden, vad som är tydligast och vilken form av känsla den förmedlar. Den påverkas även av teknologin, alltså på vilket sätt och var den blir läst. En karta på en vägg tolkas många gånger som mer konstnärligt och kreativt tilltalande än en karta i en akademisk text som många gånger tolkas som informerande eller rent av som fakta. Tolkningen påverkas slutligen av sociala aspekter så som betraktarens erfarenhet och bakgrund. Vi kan alltså se att det finns en rad komponenter som påverkar hur vi tolkar visuell information och skaparen har i utformningen makt att påverka dessa komponenter och därmed tolkningen av informationen. Mycket har skrivits om den objektifierande makten och den objektiva synen uppifrån vilket också beskrivs som ”the male gaze” (Haraway 1991; Kwan, 2002a). Man menar att GIS utförs genom en sådan här generaliserande världssyn och att man genom användandet av verktyget reducerar platser och människor till punkter. De med makten och kunskapen formar synen på världen genom att manipulera kartan och därigenom manipulera tolkningar av det vi ser och vet om världen. 
2.3.2    Feministisk GIS och deltagande GIS

Liksom kvalitativ GIS har användandet av feministisk GIS ökat markant de senaste åren (McLafferty, 2006:43). Den klassiska GIS-experten eller kartografen är en vit, manlig forskare sökandes efter den objektiva kunskapen och sanningen. Som tidigare nämnt, finns det inget sådant som objektivitet inom forskningen och kartor samt visuell geografisk information har i stor utsträckning speglat vita, heterosexuella och manliga normer (Pavlovskaya & Martin, 2007:584). Vad som har representerats har varit de privilegierade männens erfarenheter. Idag växer feministisk GIS och allt fler kvinnor använder verktyget, på så sätt skapas nya sorters kartor och representationer. Att studera GIS utifrån ett feministiskt perspektiv är värdefullt då det utmanar den binära synen på GIS som ett enbart kvantitativt verktyg och som en motsats till kvalitativa och kritiska studier. Mycket av kritiken mot GIS har kommit från feministiska geografer samtidigt som det till stor del är feministiska geografer som har utvecklat den kritiska och kvalitativa grenen inom GIS (Kwan, 2002a:646). 12



Användandet av GIS inom feministisk geografi syftar inte att göra generaliseringar kring rummet och samhället och heller inte att förmedla en sanning. Med feministisk GIS kan vi försöka synliggöra och representera underrepresenterade grupper så som kvinnor. Genom att använda GIS inom feministisk geografi kan vi istället utmana det dominerande sättet att se världen på (Kwan, 2002a).GIS gör det möjligt att visualisera kvinnors liv i en geografisk kontext. Enligt Pavlovskaya och Martin (2007)  har GIS potential som ett verktyg för att stärka kvinnans position i samhället. Med verktyget kan nya former av kunskap utvecklas och nås. GIS som verktyg kan växa genom integrationen med feministisk geografi då den kvalitativa kunskapen kan ge den rumsliga datan ny mening. Mei-Po Kwan (2002b) menar att man inom feministisk GIS till skillnad från ”mainstream GIS” tar hänsyn till förhållandet mellan projekt, forskare och den som blir studerad. Den feministiska forskaren ställer sig inte som överordnad över forskningsobjekt, målet är snarare att synliggöra och förstå objektet och att hela tiden ha de icke-privilegierades erfarenheter i åtanke. Det här görs genom att komplettera GIS med kvalitativ data så som intervjuer etcetera. Hon menar vidare att feministisk GIS även innebär att reflektera över tolkningar och visuella representationer, där det är viktigt att fundera på vad det är som skapas när en karta produceras, vad för budskap den förmedlar samt vems perspektiv den förtäljer.Deltagande GIS (PGIS) har växt ur kritiken av GIS som ett maktverktyg (Elwood, 2006). Deltagande GIS innebär att marginaliserade grupper får vara med och skapa kartan och delge sin syn på sin omgivning. På så sätt ger man marginaliserade grupper chansen att göra sig hörda, de får vara med i skapande, visualisering och planering. Enligt Nadine Schuurman (2009) är deltagande GIS en av de mest effektiva formerna av kritisk GIS. Hon menar att man har använt dig av kritiken och skapat ett konstruktivt och användbart verktyg som nu används av miljontals människor världen över. Dessutom har deltagande GIS tvingat fram mer användarvänliga former av GIS och har gjort tekniken mer tillgänglig. GIS går med andra ord mot en demokratisering. 
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3. Metod
Till studien har ett empiriskt material insamlats genom fokusgrupper i syfte att komma åt kvinnors egna erfarenheter av och upplevelser i staden. Vidare har jag använt mig av kvalitativ GIS för att kartera och visualisera det som har diskuterats i fokusgrupperna för att på så sätt synliggöra och representera kvinnorna i staden. Nedan kommer jag att redogöra för de metodologiska val jag har gjort och också för hur arbetet har genomförts rent metodiskt.I studien har data till kartorna hämtats från Lantmäteriet GET (© Lantmäteriet, i2012/901) samt Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet, jag har på egen hand kompletterat datan då det har funnits ett behov för detta. Jag har även samlat in primärdata genom diskussioner i fokusgrupp vid två tillfällen.

3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter
Jag är medveten om att de vetenskapsteoretiska utgångspunkter jag antar färgar uppsatsens utförande och metodologiska val, jag kommer därför att kort redogöra för mina ställningstaganden. Ontologiskt ställer jag mig till relativismen, jag motsätter mig tanken om en sanning och en kunskap. Det jag vill studera är hur enskilda individer uppfattar rummet och sin roll i detta. Epistemologiskt intar jag en subjektivistisk inställning. Jag är medveten och övertygad om att det inte är möjligt att bedriva forskning objektivt. En viktig aspekt för denna studie, både teoretiskt och metodologiskt, är feministisk teori. Det feministiska perspektivet genomsyrar genomgående diskussionen i studien. Som tidigare nämnt (s. 5) så är en central tanke inom all feministisk inriktning att kvinnor och mäns rättigheter, möjligheter, skyldigheter och livsvillkor ser olika ut med anledning av könet (Listerborn, 2002:15). Det innebär ett kritiskt ställningstagande gentemot normer och strukturer och då främst de normer och strukturer som begränsar kvinnan.

3.2 Fokusgrupp som kvalitativ intervjumetod
En av de främsta anledningarna till mitt val att använda mig av fokusgrupper som metod för insamling av empiriskt material är fokusgruppens speciella styrka i att deltagarna uppmuntras att dela med sig av erfarenheter, tankar samt att utveckla 14



och jämföra dessa sinsemellan. Fokusgrupper som metod ger mig möjligheten att ta del av deltagarnas, det vill säga kvinnornas, egna tankar, åsikter och idéer. Det är ett metodval som kan stärka och utveckla mina teorier samt göra kvinnorna hörda.Fokusgrupp som metod innebär att gruppen är sammansatt för ett särskilt syfte, att samtalet kretsar kring ett på förhand givet tema och att det finns en samtalsledare som styr diskussionen kring det givna temat (Esaiasson m.fl. 2012:318). Jag kommer att utföra semistrukturerade intervjuer med fokusgrupperna vilket innebär att diskussionen följer en tematisk struktur via en intervjuguide (se Appendix, s. 49). Diskussionen kommer att vara relativt fri och i huvudsak föras av deltagarna men jag kommer att ställa ett antal frågor för att styra in samtalet kring de teman jag önskar ska diskuteras. Min målpopulation för den här studien är unga kvinnor som lever och bor i Malmö stad. Jag har gjort ett strategiskt urval där jag har kontaktat sex kvinnor som uppfyller mina kriterier. Att utgå från materialet insamlat under de två fokusgruppsamtalen innebär en hög generaliseringsgrad. Resultatet är inte representativt för populationen som helhet men kan tillsammans med väl utvalda teorier säga mycket väsentligt om övriga fall inom populationen (Esaiasson m.fl. 2012:182).
3.3 Genomförande av fokusgrupper

I studien har två fokusgruppsdiskussioner genomförts med tre kvinnor i varje fokusgrupp. Diskussionerna ägde rum den 5/12-2014 samt 11/12-2014 och varade i cirka två respektive en och en halv timme/ar.En av de första frågor man ställs inför gällande fokusgrupper är vilket som är det optimala deltagarantalet samt antal grupper för just min studie. Enligt Victora Wibeck (2010) beror antalet fokusgrupper främst på tids- och resurstillgång samt ämnets komplexitet. Jag har avgränsat mig till två stycken fokusgrupper, dels på grund av den begränsade tids- och resurstillgång jag har under denna studie, men främst på grund av att jag efter de två genomförda fokusgruppstillfällena har övertygats om att materialet är tillräckligt omfattande för den här studien. Gällande optimalt deltagarantal i en fokusgrupp delar sig åsikterna mycket. Vissa menar att den övre gränsen för hur många människor som samtidigt kan ingå i ett samtal är fyra stycken (Wibeck, 2010:61). Andra menar att fyra deltagare istället är den nedre gränsen och att en fokusgrupp bör bestå av fyra till tio deltagare (Conradson, 2005:129). Jag har valt att hålla mig till det nedre deltagarantalet, med tre deltagare i varje fokusgrupp. Små grupper ökar känslan av samhörighet samt inflytande i gruppen, det gör också att tiden räcker bättre till att låta alla ta plats och uttrycka sig. Vid ett för stort gruppantal finns det en risk för att vissa deltagare utelämnas från diskussionen samt att det blir svårare att behålla allas uppmärksamhet. Med fokusgrupper om tre personer finns det dock en risk för att 15



en av deltagarna tvingas till att agera som medlare mellan de andra deltagarna (Wibeck, 2010:62). En annan uppenbar risk med lågt deltagarantal är att diskussionen stannar upp och blir stel, det är dock min uppgift som samtalsledare att undvika det här.Enligt Wibeck finns det ett flertal faktorer som påverkar gruppen och gruppdynamiken som man bör tänka på innan sammansättningen av fokusgrupperna, dessa är intrapersonella-. interpersonella- samt miljöfaktorer. De intrapersonella (individuella) faktorerna påverkar genom individens personlighetsdrag som påverkar hur individen beter sig i gruppen och hur gruppen svarar på det här. Wibeck menar vidare att variabler så som kön, ålder, inkomst, utbildning, etnisk härkomst etc. påverkar hur gruppen interagerar. Människor med gemensamma erfarenheter är ofta mer villiga att dela åsikter med varandra, det ökar också intimitet och samförstånd mellan deltagarna vilket är ett argument för att arrangera homogena grupper. Esaiasson m.fl. (2012:322) menar att deltagarna i fokusgruppen åtminstone bör ha en viktig egenskap gemensam. Jag har sammansatt grupper där alla deltagarna är kvinnor, har ungefär samma ålder, liknande utbildningsgrad och är bosatta i Malmö. Det här ökar samhörighetskänslan i gruppen. Interpersonella faktorer (interaktionen mellan deltagarna) påverkas främst av förväntningar kring hur de andra deltagarna kommer agera vilket har sin grund i de intrapersonella faktorerna. Graden av samhörighet är viktig för en god kommunikation men får inte heller vara alltför hög då det kan finnas en risk för att gruppen börjar tänka som en och endast instämma med varann. Wibeck nämner även miljöfaktorn vilket berör den fysiska omgivningen. Vad man bör tänka på vid val av plats är främst att deltagarna ska känna sig bekväma. Det är också viktigt att tänka på deltagarnas placering och sittplats, om någon placerar sig i någon form av ordförandeposition kan det påverka uppfattad status. Min roll som samtalsledare innebär främst att jag ska kontakta passande deltagare för att forma fokusgrupper samt att styra diskussionen så att den inte blir för hektisk och så att ingen blir utesluten. Det är viktigt att alla får blir hörda och att det de säger ses som lika viktigt och ges lika mycket fokus. Samtalsledaren bör hålla sig relativt passiv och undvika att inta någon form av ledarroll (Esaiasson m.fl. 2012:232). Jag har försökt att undvika en maktposition genom min placering under samtalen, genom utformningen av mina frågor och genom att förklara för deltagarna vilken essentiell roll i studien de har. Vid utformningen av fokusgrupperna har jag kontaktat sex kvinnor i åldrarna 20-30 år. Åldern ser jag som viktig då det främst är individer i dessa åldrar som rör sig i stadens offentliga rum både under dag, kväll och natt (Andersson, 2001:25). Att jag endast har kontaktat kvinnor beror på att det är just deras erfarenheter av och tankar kring stadens offentliga rum som kvinnor jag vill komma åt. Som nämnt under avgränsningar ser jag problematiken med den binära könssynen och menar med kvinnor dem som inte identifierar sig som män. Fokusgrupperna är så kallade ”redan existerande” grupper vilket innebär att de är bekanta med varandra och deltagarna i en av grupperna var även innan diskussionen bekanta med mig. Fördelen med att använda sig av redan existerande grupper är att det oftast leder 16



till att deltagarna vågar yttra sig och ta plats i större utsträckning, risken med redan existerande grupper är att vissa saker utesluts från diskussionen då det tas för givet inom gruppen (Wibeck, 2010:65). Kvinnorna i en av grupperna är sedan tidigare bekanta med mig, kvinnorna i den andra gruppen är bekanta till en av mig bekant, jag har alltså i den andra gruppen fått kontakt med kvinnorna genom så kallad ”snöbollseffekt”. Det finns en uppenbar risk för att de deltagare som sedan tidigare är bekanta med mig har liknande tankar kring ämnet eller i större utsträckning förstår vad jag önskar få ut av diskussionen och på så sätt enbart bekräftar mina antaganden. Dessa kvinnor utgör dock bara hälften av deltagarna och deras diskussion sammanvägs med diskussionen mellan de kvinnor som jag tidigare inte har mött eller samtalat med. Förutom att utforma grupper har jag innan diskussionerna utformat en intervjuguide som har strukturerats med öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor, intervjuguiden finnes i Appendix. 
3.4. Kvalitativ GIS

GIS är ett verktyg och en vetenskap som används för att lagra, analysera, hantera och visualisera geografisk information. Som tidigare nämnt i teoriavsnittet (s. 10) förstås GIS ofta som ett kvantitativt verktyg, jag kommer dock att använda mig av kvalitativ GIS för denna studie. I studien har jag inte använt mig av några avancerade analysmetoder inom GIS, fokus har främst legat på att göra tydliga, enkla och innehållsrika kartor. Detta genom att anpassa skala, färg och form vilket är nog avancerat i sig. Skalan spelar en betydande roll i utformningen av kartan, den avgör generaliseringsgrad och detaljbortfall (Schuurman, 2004:43). Jag har beslutat att avgränsa mig till centrala Malmö och delar av södra och västra innerstaden, det vill säga de områden dit handel, kulturliv och uteliv är centrerat. Skalan är relativt stor vilket gör kartan mer detaljerad. Genom att kartera i en större skala blir det lättare för deltagarna i fokusgrupperna att känna igen sig i kartan, de kan också diskutera platser mer specifikt. Platser som deltagarna markerar i kartan behöver på så sätt inte reduceras till hela bostadsområden och stadsdelar utan kan exempelvis vara en del av en park, en plats utanför en specifik byggnad, en gränd eller liknande. Vad gäller färg och form har jag främst följt Gretchen Petersons (2009) samt Cynthia Brewers (2005) råd. Enligt Peterson är de viktigaste frågorna man bör ställa sig vid utformningen av en karta om den ger tillräckligt med information för att bli förstådd, om den innehåller överflödig information, om den uppnår sitt syfte samt om det råder visuell balans i kartan. Viktiga beslut gällande färg och form gäller bland annat färgspråk, text och element (Peterson, 2009; Brewer, 2005). Dessa beslut och frågor har haft en betydande roll i karteringsprocessen men 17



behöver inte diskuteras mer ingående här. Mitt mål med kartan har framförallt varit att den ska vara tydlig och att deltagarna i fokusgrupperna snabbt och enkelt ska kunna orientera och känna igen sig. 
3.5 Integrering av fokusgrupp och GIS

Att kombinera fokusgrupper med GIS skulle av vissa ses som en epistemologisk krock, då rum ses som kartesiska och exakta i GIS men flytande och multipla i sociala sammanhang (Berlin, 2012). Att kombinera metoder som dessa kan dock bidra till ett djup och ny information.Jag har använt mig av kvalitativ, deltagande GIS för att kombinera dessa metoder. Kvinnorna har fått fylla i papperskartor under fokusgruppsamtalen, varje tema har tilldelats en färg för att på så sätt göra det möjligt för mig att tyda kartorna. De har dessutom bidragit med kvalitativ data genom att dela med sig av sina erfarenheter, åsikter och tankar. Genom att integrera metoderna och att kvinnorna är med vid kartskapandet möjliggör för en representation av det rum som kvinnorna upplever. Länge har GIS gjort det möjligt att uttrycka rum för en begränsad skara användare, genom användningen av kvalitativ och deltagande GIS utmanar man synen på rummet som länge har formats av de mest privilegierade. Genom integrering av den kvalitativa metoden fokusgrupp och GIS kan nya röster bli hörda och representerade på ett nytt sätt och vi kan nå nya former av information. 
3.6 Bearbetning av material

Det empiriska materialet måste hanteras noggrant innan den slutliga analysen kan presenteras på ett lämpligt sätt. Enligt Wibeck är det för att öka studiens kvalitet och reliabilitet önskvärt att låta utomstående parter kommentera resultat härlett ur det empiriska materialet då man som forskare ej bör övervärdera sin tolkningsförmåga (Wibeck, 2010:143). Jag har inte låtit en utomstående part tolka mitt empiriska material, det har i studien varken funnits tid eller resurser för det här. Jag är medveten om att min tolkning av materialet inte är den enda eller den sanna tolkningen, för att göra en så rättvis tolkning som möjligt har jag kontinuerligt återkommit till inspelningarna och transkriptionerna för att undvika eventuella misstolkningar av materialet. Vad gäller validitet är det upp till mig att bedöma i vilken utsträckning jag kan lita på det gruppmedlemmarna uttrycker. Det finns flera faktorer som kan påverka validiteten och det är upp till mig att främst vara uppmärksam kring om deltagarna talar fritt och avslappnat och i vilken utsträckning det finns ett grupptryck som 18



påverkar diskussionen (ibid.:145). Jag utgår ifrån att det som har sagts under fokusgrupperna är sanningsenligt och stämmer överens med deltagarnas verkliga erfarenheter och upplevelser, samtidigt är jag medveten om att en del kan ha uteslutits, bland annat på grund av den begränsade tiden eller växlingar i diskussionen. Jag har dock gjort mitt bästa som moderator för att ge alla deltagare möjligheten att få det de vill säga sagt. Genom att applicera deltagande GIS under fokusgrupperna erhåller jag ett bredare empiriskt material från ytterligare en metod som kan styrka min tolkning av kvinnornas upplevelser. Jag är alltså medveten om att det kan finnas brister i materialet samt min tolkning av detta men är övertygad om att en rättvis tolkning av deltagarnas diskussioner återges i studien och att denna bild kan säga mycket väsentligt om min målpopulation.Jag har genom hela arbetet intagit en kritisk ställning gentemot de källor som har använts. Enligt Esaiasson m.fl. finns det fyra huvudsakliga regler som bör följas vad gäller källkritik vilka behandlar källans äkthet, grad av oberoende, samtidighet samt tendens (Esaiasson m.fl. 2012:279). Vidare har jag använt mig av ett flertal källor, på så sätt kan dessa bekräfta varandra och risken för användandet av en icke trovärdig källa minskar. 
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4 Malmö
Studien har avgränsats geografiskt till Malmö stad och närmare bestämt delar av Malmö innerstad. Den geografiska avgränsningen motiveras genom att det är inom detta rum som stadens handel, kultur- samt uteliv är centrerat. Nedan följer en kort beskrivning av Malmö stad samt några av de områden och platser som behandlas i studien. Huvudsaklig referens för detta avsnitt är bild- och textboken Dokument  
Malmö som genom avsnittet används som källa om inte annat anges (Andersson & Svensson, 2010). Den karta över Malmö som har använts som underlag för fokusgrupperna finnes på följande sida.

4.1 Malmö stad
I Malmö bor cirka 300 000 människor varav 51% är kvinnor. Det är en växande stad, både vad gäller inflyttning av människor samt vad gäller omvandling av den gamla industristaden genom satsningar inom arkitektur och grönplaner. Malmö är en mångkulturell och tätbebyggd stad där det på senare år har skett en positiv utveckling med profilering inom kunskap och hållbarhet, men det är också en stad som fortfarande kämpar mot hög grad av arbetslöshet och segregation (Malmö stad, 2014). 

4.2 Delar av Malmö
Gamla staden ses som centrala Malmös hjärta, här finner vi historiska och pampiga byggnader, en stor del av Malmös handel samt mötesplatserna Stortorget, Gustav Adolfs torg och Lilla torg. På Gustav Adolfs torg binds Malmös största shoppingstråk samman, här finnes även flera hållplatser för stadens busstrafik. Medan Gustav Adolfs torg ses som en mer folklig plats kopplas Stortorget ofta samman med makt och politik. Lilla torg är ett av Malmös huvudsakliga krogkluster som präglas av hippa och städade krogar för de övre klasserna. Värnhem är Malmös port mot norr och precis bakom det relativt nyinvigda köpcentrumet Entré råder bilkaoset på infartsleden Stockholmsvägen. Värnhemstorget har länge setts som en samlingsplats för busstrafik och utslagna människor. Intill Värnhem ligger Rörsjöstaden som hastigt utvecklades till ett medelklassområde efter att länge ha präglats av prostitution och droger. Rörsjöparken och allén som leder genom området besöks idag främst av 20



medelklassfamiljer från området men även utslagna. På Värnhems andra sida finner vi Norra Sorgenfri. Norra Sorgenfri är idag ett industriområde med ödetomter, rivningshus, svartklubbar, sexhandel och alternativkultur. Man planerar att på sikt förvandla området till en bohemisk del av innerstaden.Möllevången är det mångkulturella Malmös hjärta. Möllevången genomgår en gentrifieringsprocess men det är än inte ett rent medelklassområde, här bor och verkar människor med olika bakgrund och än idag i stor utsträckning unga och fattiga. Möllevångstorget är en av få mötesplatser i det svårt segregerade Malmö. Torget präglas av torghandel under dagtid och är kvällstid Malmös andra krogkluster som kontrasterar till Lilla torg med billig öl och blandad målgrupp. Ett kvarter bort från torget ligger Folkets park, parken besöks av människor i alla åldrar och grupper dagtid och förvandlas under kväll och natt till en plats för uteliv. Nattklubbar finnes både i och runtom parken. Söder om Möllevången ligger Södervärn, här är Skånes universitetssjukhus beläget och även en av Malmös främsta knutpunkter för busstrafik. Rådmansvången med triangeln köpcentrum och tågstation har blivit en central plats i Malmö. Härifrån leder de huvudsakliga konsumtionsstråken ner mot Gustav Adolfs torg och Stortorget. Väster om Triangeln är Malmö opera och välbesökta Pildammsparken belägna. På andra sidan Pildammsparken ligger främst medelklassområden med bostäder men också Kronprinsen, Malmös högsta byggnad fram till Turning Torsos uppkomst. 

Figur 2. Centrala Malmö, grundkarta som har använts under fokusgrupperna. Karta: Elina Lindeborg, 2014. Kartmaterial: © Lantmäteriet, i2014/764 och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. 21



5 Analys
I det här avsnittet presenteras det empiriska material som har samlats in under två fokusgruppsdiskussioner med sex unga kvinnor som är bosatta i Malmö. Det empiriska materialet ställs mot det teoretiska ramverk som presenteras i avsnitt två för att kunna besvara studiens frågeställningar Hur uppfattas Malmös stadsrum  
av kvinnor?, Vad kan kvinnornas uppfattningar kring Malmös stadsrum säga om  
deras ställning i stadsrummet överlag? Samt Vad kan kvalitativ GIS tillföra  
feministisk geografi?Jag kommer i analysen att kontinuerligt presentera korta citat som är hämtade från diskussionerna i fokusgrupperna. Citaten kommer då att presenteras som helt anonyma och inte vara kopplade till enskilda intervjupersoner. Citaten representerar likartade tankar och upplevelser bland kvinnorna och är, om inte annat anges, talande för vad en majoritet av kvinnorna har uttryckt. För samtliga kartor i analysen gäller att ju mörkare färg ett område har, desto fler kvinnor har gjort en markering i detta område.

5.1 Offentliga rum och platser
Inledningsvis har kvinnorna i fokusgrupperna fått diskutera vad de anser vara offentliga platser eller rum, främst för att skapa en gemensam uppfattning kring vad för slags rum som kommer att diskuteras i resten av diskussionen. Samtliga kvinnor är överens om att de spontant uppfattar världen utanför det egna hemmet som offentlig. De kommer dock inom båda grupperna snart fram till att privat egendom över huvud taget inte räknas till offentligheten samt att rum som många gånger uppfattas som offentliga, så som köpcentrum eller liknande, också är någons egendom som inte alltid är öppen för allmänheten att använda. De rum som kvinnorna ser som offentliga och huvudsakligen refererar till under resten av diskussionen är de utrymmen som finns mellan byggnader, så som gator, torg och parker. Kvinnorna kommer även till viss del tala om halvoffentliga rum som butiker och nattklubbar. 
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5.2 Kvinnligt och manligt i stadsrummet
Det här avsnittet kommer att behandla könsstrukturer i stadens offentliga rum. Inledningsvis kommer kvinnornas syn på generella skillnader mellan könen vad gäller beteende och rörelse i staden att redogöras, därefter presenteras kartor samt diskussion kring vad kvinnorna upplever som kvinnliga respektive manliga rum i Malmö. 

5.2.1     Rörelsemönster och beteenden 
Vid båda fokusgruppstillfällena har jag ställt övergångsfrågan finns det ett typiskt  
kvinnligt respektive manligt sätt att röra sig i staden på? Denna fråga har ämnat till att få kvinnorna att fundera kring könsbaserade skillnader i staden men också till att ge mig en uppfattning kring vad kvinnorna spontant ser som kvinnliga respektive manliga rörelsemönster och beteenden i offentliga rum. I båda grupperna råder uppfattningen att män överlag tar mer plats i stadens rum och att kvinnan i större utsträckning anpassar både beteende och rörelse efter andra människor i staden. Diskussionen skiljer sig dock åt mellan grupperna, främst i och med att man diskuterar olika typer av offentliga rum. Vid det första fokusgruppstillfället diskuterade kvinnorna främst stadens gator och trafikrum under det här temat. Man menar att ett typiskt manligt beteende är att ta mycket plats och att kvinnor generellt är mer anpassningsbara och visar mer hänsyn och respekt i stadsrummet. ”Kvinnor tar mindre plats tror jag generellt, när man går på gatan och så, 

och man för sig lite som att man inte vill föra för mycket uppmärksamhet, 
speciellt på kvällen.” Exempel från kvinnornas vardag tas upp där de beskriver hur mötande män på gatan inte flyttar på sig för att ge plats i samma utsträckning som de upplever att de själva och andra kvinnor gör. De menar även att män generellt breder ut sig och tar mer plats på bussar och tåg samt beter sig mer hänsynslöst i trafiken överlag. ”Det blir lite som att man själv får mindre rum eller att de tar en bit av 
ens egna rum.”Vid det andra tillfället diskuterade kvinnorna inte rörelse i samma utsträckning utan främst hur man upplever mäns beteende gentemot dem som kvinnor och då främst i halvoffentliga rum så som nattklubbar. Man menar att det i nattklubbsmiljön gör sig tydligt att män tar sig plats och att de också många gånger inträder på kvinnans privata sfär genom olika former av närmanden. Man menar vidare att det som kvinna är svårt att vistas i denna typ av offentliga rum utan att 23



bli ett sexuellt objekt eller utan att mötas av påträngande män. De nämner även hur allmänna förväntningar och normer påverkar kvinnligt och manligt beteende. ”Rent allmänt så tycker jag att män är mer, de kan vara lite hur de vill 
ute i det offentliga, det är inte så att man tar illa upp och tänker att ”nu 
beter han sig illa” men om vi kvinnor beter oss på samma vis så är det 
något helt annat, så jag tycker faktiskt att tjejer rör sig på ett visst sätt, 
de tänker mer på det än vad män gör.”Kvinnornas upplevelser i offentliga rum samt deras uppfattningar kring kvinnligt respektive manligt beteende visar tydligt hur könskodningen påverkar dem och deras liv i staden. En stor del av de gränser och koder som finns i staden är dock dolda och det som tagits upp av kvinnorna här är enbart exempel på några av de strukturer som de själva har uppmärksammat. Något som kvinnorna själva uppmärksammar är att föreställningar och strukturer begränsar dem i deras användning av rummet. Deras rörelse begränsas av samhällets syn på vad de bör vara och därmed också på vad de bör göra (Rose, 1993:17). Som nämnt i teoriavsnittet (s. 6) har offentliga rum alltid setts som manliga (Larsson & Jalakas, 2008:17). Kvinnornas diskussioner kring temat tyder på att det är fallet än idag. Männen tar inte bara mycket plats utan tar sig även friheten att inträda på det rum som kvinnorna uppfattar som sitt eget. Kvinnorna anpassar sig och visar hänsyn och upplever att deras frihet i det offentliga rummet inskränks, till stor del på grund av mannen. 
5.2.2      Kvinnligt och manligt i Malmö

Kvinnorna har efter den mer övergripande frågan kring kvinnligt och manligt beteende i staden blivit tillfrågade om det finns specifika rum i Malmö som de uppfattar som typiskt kvinnliga eller manliga. De har även blivit ombedda att markera ut dessa rum i den karta över centrala Malmö som samtliga deltagare har blivit tilldelade, kartan som har använts under fokusgrupperna finnes på sidan 20. Samtliga kvinnor fann det svårt att definiera vad en typisk kvinnlig plats är för dem och också att komma på ett kvinnligt rum som inte också var dominerat av manliga normer. Det som deltagarna främst kom att associera som typiska kvinnliga rum var några av Malmös köpcentrum och huvudsakliga shoppingstråk. Triangeln köpcentrum förefaller vara den plats som flest av deltagarna ser som kvinnlig. Det blir i diskussionerna tydligt att deltagarna ser kvinnliga rum som något som främst och nästan enbart existerar under dagtid. De talar om kvinnor som promenerar genom Pildammsparken med barnvagnar på eftermiddagar eller om butiker och köpcentrum som stänger fram mot kvällen. Att de associerar kvinnligt till dygnets ljusa timmar är inte konstigt då kvinnlig aktivitet vanligtvis förvisas till enbart dagtid medan platser för manlig aktivitet många gånger är tillgängliga både 24



under dag, kväll och natt (Forsberg, 2005). I Figur 3 nedan presenteras de områden som deltagarna i fokusgrupperna har markerat ut som kvinnliga. 

Figur 3. Deltagarnas uppfattning kring kvinnliga platser i Malmö. Karta: Elina Lindeborg, 2014. Kartmaterial: © Lantmäteriet, i2014/764 och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. Att tala om och identifiera platser som manliga är inte lika besvärligt för kvinnorna. Två av de deltagande kvinnorna ringar in hela kartan för att markera att de anser att hela Malmö är manligt och att manliga normer påverkar dem var de än befinner sig. Samtliga kvinnor har markerat Folkets park som en manlig plats. Man menar att man alltid möts av män i och runt om parken och att här ofta vistas gäng av män som står och hänger. Här har alla kvinnor blivit bemötta av stötande närmanden från män. ”Folkets park är väldigt manligt, det är alltid en massa män där som 
hänger och ropar efter en.”Ett flertal av kvinnorna ser även Lilla torg som en typisk manlig plats. Man kopplar samman Malmös uteliv med manlighet vilket korrelerar med att Malmös två krogkluster Lilla torg och Möllevångstorget med Folkets park är de platser som kvinnorna ser som mest manligt kodade. ”Om vi ska prata manligt och kvinnligt så tycker jag att hela Malmös 
uteliv är manligt. Jag har blivit antastad och folk skriker saker och det 
känns inte alls tryggt.”Vidare ser en stor del av kvinnorna Södervärn och då framförallt Södervärns 25



busstorg som manligt. Här menar kvinnorna att det ofta står manliga gäng och hänger samt att det är en plats där de ofta blir bemötta med sökande blickar eller kommentarer från männen. Värnhem och Värnhemstorget som liksom Södervärn är en av Malmös främsta knutpunkter för busstrafik ses också som en manlig plats. Här refererar kvinnorna till de alkoholister och utslagna som ofta vistas på torget, de menar att dessa individer i många fall är män. De möter här inte lika mycket närmanden från männens sida utan känner sig snarare otrygga av att männen ofta är alkohol- eller drogpåverkade. Vad som ses som en manlig plats tycks i många av fallen korrelera med vad man ser som en otrygg plats. Kvinnornas tankar förs snabbt till de platser där de upplever obehag och där de har upplevt närmanden från män. Just otrygghet och rädsla kommer att behandlas djupare i följande avsnitt. Till skillnad från diskussionen kring kvinnliga rum verkar de nu föra tankarna från dagens ljusa timmar till kvällen, natten och mörkret. De talar om Möllevången och Folkets park som krogtäta platser med påträngande män, platser som under dagtid befolkas av många barnfamiljer och torghandlare men som förvandlas med dygnets rytm. När man pratar om knutpunkterna vid Södervärn och Värnhem pratar man även här främst om de tillfällen då man senare på dygnet ska resa. Det sker en omgenderisering av rummet i och med mörkrets intrång, rum som kvinnorna rör sig fritt genom under dagtid förvandlas med tiden till en riskzon (Forsberg, 2005:20, 22). I Figur 4 nedan presenteras de områden som kvinnorna har markerat som manliga. 

Figur 4. Deltagarnas uppfattning kring manliga platser i Malmö. Karta: Elina Lindeborg, 2014. Kartmaterial: © Lantmäteriet, i2014/764 och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. 26



5.3 Otrygghet och rädsla
Det här avsnittet kommer att behandla en av de faktorer som påverkar och begränsar kvinnan i det offentliga rummet mest, nämligen otrygghet. Kvinnornas upplevda otrygghet kommer att diskuteras tillsammans med kartor över områden i Malmö som kvinnorna upplever som otrygga. Vidare kommer även kvinnornas olika former av skyddsstrategier att diskuteras och vilka rum i Malmö som kvinnorna rent av undviker. 

5.3.1 Rädslans rum i Malmö
Som nämnt i teoriavsnittet är en av de mest tydliga och påtagliga rumsliga skillnaderna mellan kvinnor och män den upplevda tryggheten. Många kvinnor är rädda för att vistas ensamma i stadens offentliga rum och förhåller sig ständigt till en upplevd risk (Domosh & Seager, 2001:100). Rädslan visar hur omfattande påverkan maktförhållanden och könsstrukturer i samhället har samt hur de formar det offentliga rummet och sättet vi använder det på. Kvinnorna har under fokusgruppstillfällena blivit tillfrågade om de någonsin känner sig otrygga eller osäkra vilket samtliga kvinnor menar att de ofta gör. De ombads sedan att markera ut områden i kartan som de upplever som otrygga. De har dessutom blivit ombedda att här göra skillnad mellan områden som de uppfattar som otrygga under dagtid och områden som de uppfattar som otrygga under dygnets mörka timmar. Det blir här mycket tydligt att tiden på dygnet har mycket att göra med kvinnornas upplevda trygghet. De platser som kvinnorna uppfattar som otrygga under dagtid är relativt få medan de uppfattar större delen av Malmö som otryggt när det är mörkt. Kartorna presenteras nedan, Figur 5 visar de områden som kvinnorna uppfattar som otrygga under dagtid medan Figur 6 visar de områden som kvinnorna uppfattar som otrygga under kväll och natt. Ett grundantagande i diskussionerna har varit att kvinnorna främst diskuterar upplevd otrygghet då de vistas ensamma i offentliga rum, rädslan och otryggheten känns inte lika påtaglig om man är med någon annan eller flera andra. 
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Figur 5. Otrygga platser då det är ljust. Karta: Elina Lindeborg, 2014. Kartmaterial: © Lantmäteriet, i2014/764 och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.

Figur 6. Otrygga platser då det är mörkt. Notera hur flera av de mörkaste områdena korrelerar med de områden som kvinnorna uppfattar som manliga i Figur 4. Karta: Elina Lindeborg, 2014. Kartmaterial: ©Lantmäteriet, i2014/764 och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. 28



Under dagtid är det enbart ett fåtal platser som har markerats ut av deltagarna och flera av dem valde att inte markera ut något område alls. De platser som är markerade är platser som kvinnorna kopplar till specifika enstaka händelser som har skett under dagtid. Diskussionerna kom framförallt att handla om otryggheten då det är mörkt. Därför kommer detta avsnitt att främst behandla diskussionerna kring otrygghet då det är mörkt och därmed kartan presenterad i Figur 6.Hälften av kvinnorna anger att de känner sig otrygga i hela Malmö, oavsett plats, då det är mörkt, en av dessa känner sig dessutom otrygg i hela Malmö då det är ljust. Samtliga deltagare har angett Folkets park som en otrygg plats. Kvinnorna menar att det här har att göra med att det vistas så mycket män i och omkring parken som de många gånger uppfattar som närgångna eller till och med hotfulla. Smågatorna mellan Folkets park och Bergsgatan anges också som platser som kvinnorna upplever som mycket otrygga. Gatorna är ofta folktomma och de upplever ofta att det här finns en risk för att bli förföljd eller utsatt för våld.En majoritet av kvinnorna har även angett Södervärn som en otrygg plats. Det här kopplar man också samman med att det är en mansdominerad plats men också med att det på kvällen och natten kan vara en ödslig plats där man inte tror att någon annan skulle märka av om det skulle ske något. ”Jag känner mig alltid otrygg på Södervärn, jag tycker att det är så 
mycket män där. Speciellt när det är mörkt på kvällen och man ska hem 
efter jobbet, jag tycker att det är jätteotryggt faktiskt, ibland står de 
bara och tittar på dig.” Vad en majoritet av kvinnorna uppfattar som otryggt är också hela området öster om Nobelvägen och då framförallt Annelund. Här motiverar kvinnorna sin rädsla med att dessa områden ofta är folktomma men också för att man vet är här finns kriminell aktivitet och kriminella människor, några av kvinnorna har dessutom blivit direkt påverkade av kriminella handlingar här. Som vi kan se i Figur 6 upplever kvinnorna stora delar av Malmö som otryggt och flera menar dessutom att de egentligen aldrig känner sig trygga i stadens offentliga rum. Rädslan är något som alla kvinnor tvingas att leva med och som blir en så stor och självklar del av deras identitet att den nästan blir normaliserad och osynlig för dem själva (Andersson, 2005). Deltagarna i fokusgrupperna tyckte att resultatet av deras markeringar till en början var överraskande och en aning ledsamt, deras rädsla är så utspridd och omfattande. I sin vardag försöker de undvika risk och rädsla på ett undermedvetet plan, på pappret blir det mycket tydligare att rädslan har en omfattande påverkan på deras liv. 
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5.3.2 Varifrån kommer rädslan?
Bilden av den egna rädslan skiljer sig till en början åt mellan kvinnorna. Några uttrycker att de är väldigt rädda av sig oavsett när och var, andra menar att deras rädsla är begränsad till specifika situationer och en deltagare menar att hon inte tänker på rädsla för då skulle hon inte våga gå någonstans, därför håller hon sig borta från de tankarna. Det blir dock längre in i diskussionen tydligt för både mig och kvinnorna att de alla upplever rädsla och otrygghet dagligen. Kartorna tyder på att samtliga kvinnor upplever stora geografiska områden som otrygga och det blir även i diskussionen kring otrygghet uppenbart att samtliga kvinnor förhåller sig till en risk. Som nämnt i föregående avsnitt är rädslan något som alla kvinnor tvingas att leva med och otryggheten och skyddsbehovet blir en del av den kvinnliga identiteten. De vet alla att det kan vara farligt att vistas i offentliga rum och att deras upplevda otrygghet är normal. Kvinnorna får efter att de har fyllt i områden som de upplever som otrygga i kartan frågorna Varför känner ni er otrygga? Vad är ni rädda för? Samtliga kvinnor kopplar den upplevda otryggheten till risken för att utsättas för våld. De är mest rädda för våld mot den egna kroppen och majoriteten nämner våldtäkt och misshandel som deras största rädsla. När kvinnorna talar om våldtäkt nämner de att de är medvetna om att sannolikheten för att utsättas för en våldtäkt av en okänd förövare i offentliga rum är mindre än att utsättas för en våldtäkt i hemmet. Kvinnorna som ser våldtäkt som deras största rädsla menar att trots denna vetskap är de ändå rädda för våldtäkt. Kvinnorna som anger en annan typ av rädsla som deras största menar att på grund av denna vetskap behöver de inte känna att våldtäkt är det största hotet. Våldtäkt är något som samtliga deltagare befarar och det verkar vara något de många gånger funderar på, vissa genom att tänka att sannolikheten är liten och deras rädsla därför är obefogad, andra genom att tänka att det kan hända just dem, när som helst och var som helst. ”Jag vet att överfallsvåldtäkter är ovanligt, men det är min absolut 

största rädsla.”Även om olika typer av våld är det som kvinnorna uttrycker som deras största rädsla så menar de att det finns flera orsaker till deras upplevda otrygghet. De är rädda för alla typer av närmanden mot dem, så som att bli antastad, förföljd, uttittad eller att bli bemött av sexistiska kommentarer. Samtliga kvinnor ser mannen som den potentiella förövaren, de menar att de vid specifika tillfällen kan uppfatta en kvinna som hotfull, exempelvis om hon är kraftigt påverkad, men att mannen alltid är ett potentiellt hot. ”Jag tänker att alla män är en potentiell gärningsman, jag vet att tjejer 
begår brott men all statistik tyder ju på att det är män.”Att möta en man på gatan skapar ofta en känsla av otrygghet hos kvinnorna medan en mötande kvinna istället kan skapa ett lugn, en känsla av att där finns någon som 30



är i samma situation som en själv. De ser alltså mannen som hotet men nämner även att de känner sig tryggare i sällskapet av en man än i sällskapet av en kvinna. Man känner sig fysiskt underlägsen mannen och känner sig som ett enkelt offer. De ser av denna anledning kvinnor som offer överlag och vissa av deltagarna menar att de kan känna sig tryggare i sällskapet av en man än i sällskapet av flera kvinnor. Mannen är både det potentiella hotet och den potentiella beskyddaren. Enligt Listerborn (2002) och flera andra forskare inom den feministiska utbanteorin är det vanligt förekommande att kvinnor är rädda för män och inte brott i allmänhet när de vistas i stadens offentliga rum. Rädslan påminner kvinnan om att det är mannen som dominerar det offentliga rummet och kontrollerar tillgången till det. Rädslan begränsar kvinnan och hennes upplevelse av stadens offentliga rum blir en annan än mannens då hennes personliga rum alltid kan bli stört eller kränkt (Listerborn, 2002:83). Deltagarna i fokusgrupperna bekräftar detta fenomen. Samtliga kvinnor talar om en rädsla för olika former av närmanden eller våld när de talar om otrygghet i offentliga rum, inte en gång nämns risk för olycka eller liknande. Vidare är det bland samtliga kvinnor underförstått att det är män i offentliga rum man befarar ska göra dessa närmanden eller våldsbrott, flera av deltagarna har inte tänkt tanken att en kvinna skulle kunna vara ett potentiellt hot.Vidare känner kvinnorna sig mer trygga på befolkade platser än ödsliga platser, här finns det en större chans att någon ser en eventuell våldshandling och kan rycka in. Många av kvinnorna känner sig otrygga även i de miljöer som är befolkade, framförallt de miljöer där det vistas märkbart berusade och påverkade människor. Man ser dessa människor som opålitliga och ser en risk i att vistas i dessa miljöer men väljer dessa framför att behöva ställas inför ett möte på en folktom plats där ingen utomstående kan rycka in. Att kvinnorna så ofta upplever otrygghet bidrar till en känsla av maktlöshet. De har alla en riskbild som nästan skapas per automatik när de tillträder ett rum, de kan snabbt avgöra vilket rum som är mindre riskabelt och otryggt än det andra och anpassar sig efter detta. Kvinnornas skyddsstrategier kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt. 
5.3.3. Skyddsstrategier

I det här avsnittet kommer kvinnornas skyddsstrategier för att bearbeta den egna otryggheten att behandlas. Som nämnt i föregående avsnitt förhåller sig samtliga kvinnor till en upplevd risk. Samtliga kvinnor har dessutom utvecklat både medvetna och undermedvetna skyddsstrategier för att minska den upplevda risken och den upplevda otryggheten. De olika formerna av skyddsstrategier presenteras nedan. 
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5.3.3.1 Undvikande strategier
Undvikande strategier innebär att individen undviker vissa typer av rum eller platser på grund av sin egen rädsla, det kan också innebära att man efter en viss tid undviker offentliga rum över huvud taget (Andersson, 2005:77). Det har under diskussionstillfällena blivit tydligt att kvinnorna många gånger väljer att undvika vissa typer av platser. De har alla blivit ombedda att i kartan markera vilka områden i Malmö som de undviker. Kartan finnes nedan i Figur 7. I diskussionen har de utgått ifrån de tillfällen då de vistas ensamma och då det är mörkt. 

Figur 7. Platser som kvinnorna undviker på grund av otrygghet och rädsla. Karta: Elina Lindeborg, 2014. Kartmaterial: © Lantmäteriet, i2014/764 och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.
Det blir tydligt att kvinnornas undvikande strategier många gånger är undermedvetna, det är oftast inte något de tänker på utan snarare något som fungerar per automatik. De flesta av deltagarna vill till en början hävda att de inte undviker platser utan rör sig genom större delen av staden trots att de upplever otrygghet. De kommer dock fram till att de ofta väljer vissa vägar och platser före andra, de förhåller sig ständigt till en upplevd risk och väljer att röra sig genom de rum som uppfattas som mindre hotfulla än andra. I kartorna blir kvinnornas rädslor och undvikande strategier konkretiserade på ett sätt som de aldrig blivit förut och flera av kvinnorna upplever det som jobbigt att så tydligt se hur de begränsas i staden. 32



Som vi kan se i Figur 7 så undviker kvinnorna stora delar av Malmö, eller åtminstone önskar att undvika om så är möjligt. De nämner att det finns många platser som de helst inte skulle vilja vistas på men som de är tvungna att ta sig genom då de exempelvis måste ta sig hem, ska utföra ärenden eller hälsa på vänner. Ett exempel på rum som kvinnorna helst skulle vilja undvika är gatorna mellan Folkets park och Bergsgatan.”Alla de gatorna vill jag undvika men man är tvungen till att springa på 
dem för att komma upp till Bergsgatan, och då går jag hellre där än vid 
rondellen.”Folkets park är som tidigare nämnt ett av de områden som samtliga kvinnor upplever som otryggt. Samtidigt är det här omkring många går ut och även har en stor del av sin bekantskapskrets, man känner på så sätt att man helst hade undvikit det här området men att det inte är ett alternativ då det skulle innebära att ge upp en stor del av sitt sociala liv. Här blir det då extra viktigt att vara uppmärksam för att kunna identifiera potentiell risk. Här spelar som tidigare nämnt folktätheten in, man väljer den gatan där det finns mest rörelse, gatubelysningen spelar också en väsentlig roll och om man vid något tillfälle skulle hamna ensam med en man eller ett gäng på en gata försöker man identifiera flyktvägar. 
”Jag undviker väldigt mycket. Jag tycker att det är väldigt läskigt om en 
person, särskilt man, ska åt samma håll för länge. Jag viker av då.” Små gator, mörka platser och utrymmen som upplevs som trånga eller folktomma är sådant som kvinnorna försöker att undvika överlag. Platser i Malmö som en majoritet av kvinnorna försöker att undvika är Södervärn och Annelund, det här är platser som de upplever som folktomma förutom de gängen med män som de stöter på på dessa platser.”Jag hade nog inte gått nere vid Annelund om man var ett gäng tjejer, 
inte med en kille ens.” Många av kvinnorna undviker även Pildammsparken, en plats som de under dagtid gladeligen nyttjar, och gärna skulle våga tillträda även då det är mörkt. Enligt Birgitta Andersson är just parker typiska platser som uppfattas som speciellt otrygga och hotande av kvinnor (Andersson, 2001:28). Det finns en uppfattning om att risken för att utsättas för sexuellt våld är särskilt stor i en mörk park, och att undvika mörka parker är, särskilt för kvinnor, som en oskriven regel som bör följas. Kvinnorna marginaliseras och begränsas i staden i och med att de inte vågar tillträda vissa rum (Archileaks, 2014). Vad kartan visar så undviker eller vill kvinnorna undvika större delen av centrala Malmö. Mörkret spelar en väsentlig roll och samtliga kvinnor menar att de inte undviker platser under dagtid. Likt konstprojektet NOLLI STHLM presenterat på sidan 8 kan vi se hur kvinnornas stad krymper i takt med mörkrets intrång. De känner sig nu otrygga i stora delar av centrala Malmö och deras liv och rörelser anpassas utefter det här. 
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5.3.3.2. Att skydda sig själv
Förutom de undvikande strategierna så har samtliga kvinnor olika former av strategier för att kunna skydda sig själva om något väl skulle inträffa. Samtliga kvinnor ser mobilen som ett användbart redskap. De kan då själva larma vid ett övergrepp men de vill också hålla någon bekant underrättad om var de är eller är på väg, på så sätt kan denna bekant ana oråd om kontakten plötsligt bryts. Förutom mobiltelefonen ser kvinnornas skyddstekniker olika ut. Flera av kvinnorna är beredda med nycklarna i knytnäven när de rör sig genom staden, nycklarna ska fungera som ett vapen. Någon skyddar sig istället med stora väskor som kan fungera som en form av sköld. Cykeln bedöms som ett säkrare färdsätt än att gå, de väljer framförallt att cykla om de någon gång har på sig skor som inte är springvänliga. De tänker mycket på att de inte ska föra uppmärksamhet till sig själva och undviker rörelser och uttryck som kan tolkas som inbjudande eller utmanande, exempelvis ögonkontakt. ”Sen försöker jag att alltid undvika att titta män i ögonen. Så försöker 

jag skydda mig själv, om jag inte tittar på dig så ser du inte mig tänker 
jag.” Kvinnorna har också en uppfattning om vad som är utmanande klädsel respektive icke-utmanande klädsel. Samtliga kvinnor anser sig själva klä sig på ett icke-utmanande sätt. Som Birgitta Andersson nämner i Mäns våld blir kvinnors ansvar tar kvinnorna själva ett stort ansvar för sin rädsla och för att minimera risken för våld, något som egentligen är ett stort samhälleligt problem och därmed borde vara ett samhälleligt ansvar (Andersson, 2005). Det tycks bland kvinnorna i fokusgrupperna finnas en misstro mot att samhället kan ta detta ansvar. De har föga tilltro till polisen och rättssystemet och menar att dessa institutioner inte bidrar till en ökad trygghetskänsla. Linda McDowell menar att det inte är ovanligt att det inom rättsväsendet råder uppfattningar om att kvinnan själv bör ta det största ansvaret för den egna rädslan. Hon menar att kvinnor som har blivit utsatta för olika typer av våldsbrott ofta anklagas för att ha varit ute för sent, på fel plats eller för att ha klätt sig fel och på så sätt menas få skylla sig själva. Det antas att kvinnan ska skydda sig själv genom att undvika vissa typer av rum, vilket leder till en exkludering från det offentliga rummet. Det här leder också till en minskad tilltro till det rättsliga systemet bland kvinnor (McDowell, 1999). Det här är också ett 

exempel på det kontrollsamhälle som Listerborn talar om i Rädslans geografi. Hon menar att man försöker beskydda individer genom att kontrollera och övervaka deras handlingar, något som endast reproducerar normer och maktförhållanden. Hon menar vidare att man istället för beskydd av detta slag bör arbeta för en stad som är tillgänglig för alla och där samtliga individer har rätten att röra sig hur och var de vill, när de vill (Listerborn, 2001). 34



5.4 Sexualiseringen av det offentliga rummet
I det här avsnittet behandlas kvinnornas syn på sexualiseringen av den egna kroppen i offentliga rum. Sexualiseringen av den egna kroppen är nära sammankopplat med den upplevda otryggheten, som nämnt i det förra avsnittet är kvinnorna rädda för olika former av sexuellt laddade närmanden från män. Samtliga kvinnor upplever att de sexualiseras och ofta möts av sexism, de tror att det knappast finns någon kvinna som inte stöter på sexism i sin vardag. Deltagarna upplever vidare att sexismen och sexualiseringen av kvinnokroppen är så utbredd och att den påverkar dem överallt, diskussionerna har därför kommit att centreras kring de platser i Malmö där de upplever sexualiseringen som ”extrem”, som de själva uttrycker det. 

5.4.1 Att vara ett sexobjekt
”Jag känner mig som ett objekt överallt.” Som nämnt i inledningen upplever kvinnorna i fokusgrupperna att deras kroppar sexualiseras i princip överallt och att denna sexualisering har en omfattande påverkan på deras liv. Diskussionerna kom främst att handla om på vilka platser de upplever ”extrem” sexualisering. Det här är platser där de upplever att de sexualiseras i princip varje gång de vistas där. Kvinnorna ombads att i kartan markera de platser i centrala Malmö där de upplever att de sexualiseras. Kartan presenteras nedan i Figur 8. 
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Figur 8. Offentliga rum där kvinnorna upplever ”extrem” sexualisering. Karta: Elina Lindeborg, 2014. Kartmaterial: © Lantmäteriet, i2014/764 och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.
Återigen är Folkets park och gatorna kring Folkets park en plats som samtliga kvinnor har markerat i kartan. Det här är inte överraskande då de tidigare har motiverat den upplevda otryggheten och rädslan kring Folkets park med att det vistas mycket män i och omkring parken som uppfattas som närgångna. Samtliga kvinnor har bemötts av närmanden från män kring Folkets park, främst i form av blickar och kommentarer men några av kvinnorna har också blivit antastade eller fått direkta hot om sexuellt våld. ”Alltså Folkets park, kommentarerna man får. Men det är också blickarna,  

det är som att de våldtar en med blicken.”
 En annan plats där kvinnorna upplever särskild sexualisering är Södervärn. Liksom Folkets park upplever flera av deltagarna Södervärn som mycket otryggt på grund av att där vistas mycket män som står och hänger och inte alltför sällan bemöts kvinnorna av sexuella närmanden från dessa män.Andra platser där kvinnorna upplever särskild sexualisering är Stortorget och Lilla torg med omnejd. Det här är dock platser som en majoritet av deltagarna inte har markerat som otrygga platser i kartan. De har dock markerat dessa platser som i hög grad manliga. De känner sig inte mer otrygga här än i andra delar av Malmö men dessa rum upplevs som särskilt maskulina. Deltagarna känner sig här som objekt och upplever att de blir iakttagna och bedömda. 36



”Jag går ju aldrig ut vid Stortorget eller Lilla torg för att jag känner att 
man är alldeles för mycket av ett objekt.”Enligt Åse (2011:45) går det ur ett feministiskt perspektiv inte att se relationen mellan kropp och individ som enkelriktad där individen helt och hållet äger den egna kroppen. Detta motiveras med att kvinnor alltid har underordnats män utifrån sina kroppar, den kvinnliga kroppen begränsar och äger individen. En kvinnokropp i offentligheten tycks snarare tillhöra offentligheten än individen, den sexualiseras och objektifieras. Att bli bedömd och att bemötas av sexuella närmanden tillhör kvinnornas vardag. Deltagarna i fokusgrupperna uttrycker en frustration över att de ständigt ses som sexobjekt. ”Vi kan inte vakna på morgonen utan att sexualiseras, vi kan inte finnas, 
det känns som att hela vår existens handlar om att vi ska vara sexiga.” Listerborn menar att relationen mellan kropp och rum är två oundvikliga komponenter i vårt vara. Liksom Åse menar hon att den kvinnliga kroppen är underordnad mannens. Vidare menar hon att rätten till rummet varierar beroende på vilken kropp vi bär, i offentliga rum begränsas kvinnan i större utsträckning än mannen. Att kvinnokroppen sexualiseras i offentliga rum leder till att kvinnorna begränsas, mycket på grund av den otrygghet och det obehag som direkta sexuella närmanden skapar. Det här är något som kvinnorna i fokusgrupperna själva uppmärksammar.
”Det blir begränsande, som vi sa, bara att man känner sig otrygg vilket 
man gör genom att man blir sexualiserad, så tas ju en bit av staden ifrån 
en.” 

5.4.2 Sexism och konsumtion
I båda fokusgrupperna hamnar kvinnorna i en diskussion kring Malmös shoppingstråk och butiker. De upplever även här sexistiska kommentarer och blickar riktade mot den egna kroppen, men det är framförallt en annan form av sexualisering som kvinnorna talar om när de talar om dessa former av rum. Här möts de av en stor mängd reklam, reklam som ofta visar upp kvinnor som anspelar på sex. Kvinnorna upplever att denna formen av reklam påverkar mycket och menar också att reklamen troligen påverkar dem mer än vad de är medvetna om eller vill erkänna. De upplever att den sexistiska reklamen återskapar normer kring vad en kvinna bör vara och också att detta är en bidragande faktor till att de upplever att det finns höga krav på dem själva, kraven kommer både från dem själva men också från samhället. Reklamen förmedlar en bild av kvinnan som en individ som alltid är redo för sex, alltid är välmående, välsminkad, vältränad och välklädd samt alltid finns där för att betraktas och bedömas. Kvinnorna är väl medvetna om att den här bilden är skev men de kan inte undvika att påverkas av 37



den. Trots att reklamen förmedlar en bild som de flesta kvinnor inte kan identifiera sig med så representerar den något som kvinnorna förväntas att sträva efter. Reklamen och bilderna är något som de konstant matas med och blir på så sätt svårt att bortse från. ”Om jag går på gator med affischer med kvinnor som har bra hy och är 
sminkade känner jag plötsligt att jag vill ha smink på mig.” Som vi kan se i Figur 8 så har flera av deltagarna markerat Södra Förstadsgatan och stora delar av Gamla staden i kartan, det är här som Malmös främsta handelsstråk finnes. Kvinnorna upplever att det främst är i dessa områden som de stöter på stora mängder av sexistisk reklam. De ställer sig som tidigare nämnt kritiska till den skeva, könsstereotypa och normskapande reklamen men kan inte låta bli att påverkas. Reklamen förmedlar en bild av vad mannen bör vilja ha och därmed en bild av vad kvinnan bör vara eller åtminstone bör vilja vara. Enligt Knudsen och Sørensen (2004) kan den sexistiska reklamen ses som mjukpornografi, denna form av pornografi har normaliserats i samhället och genomsyrar nu våra städer. Bilden av den underordnade och sexualiserade kvinnan färgar stadens gator genom reklamen och den förmedlar en skev bild av kvinnlig identitet och sexualitet. Man använder kvinnokroppen och sexualiseringen av denna i syfte att skapa en konsumtionslust, ”sex säljer”. De deltagande kvinnorna tar själva upp hur de plötsligt kan känna en lust att konsumera då de befinner sig i rum med mycket sexistisk reklam. De blir påminda om vad de bör vara eller hur de bör se ut och i reklamen finnes ”lösningen” på hur de kan nå dit. ”Jag kan känna att jag verkligen uppmanas till att konsumera. Jag kan 
gå och tänka att jag borde ha köpt den där hudkrämen eller andra saker 
som man egentligen inte behövde.”

5.5 Manliga rum, rädslans rum, sexualiserade rum – samband och sammanfattning
I studien har det kort sammanfattat blivit tydligt att kvinnorna upplever Malmös offentliga rum som mansdominerade. De få rum som deltagarna kan se som kvinnliga är enbart detta under dagtid medan de ser rum som manliga både under dag, kväll och natt. Vidare upplever samtliga kvinnor otrygghet och rädsla i offentliga rum, detta främst då det är mörkt. De upplever otryggheten i stora delar av Malmö och flera av deltagarna menar att de egentligen aldrig känner sig trygga i något rum. Det som kvinnorna främst är rädda för är våld men också alla möjliga former av närmanden, de är eniga om att det är mannen som ses som den potentiella gärningsmannen. För att hantera den egna otryggheten och rädslan använder sig samtliga kvinnor av 38



olika former av skyddsstrategier. De undviker att tillträda rum som upplevs som särskilt otrygga och de utrustar sig på olika sätt för att kunna skydda sig om något väl händer. Samtliga kvinnor upplever att de sexualiseras i offentliga rum, de bemöts alla av sexistiska närmanden och känner sig ofta som sexobjekt. De upplever också delar av staden som sexualiserad genom exempelvis sexistisk reklam som färgar gator och andra typer av offentliga och halvoffentliga platser. Ur kvinnornas diskussioner och markeringar i kartorna går det att urskilja ett tydligt samband. Vad kvinnorna upplever som särskilt manliga rum är i många fall även det som kvinnorna ser som särskilt otrygga rum och i sin tur även upplever som de rum där man upplever ”extrem” sexualisering. Ett typexempel på det här sambandet är kvinnornas upplevelse av Folkets park. De upplever Folkets park som särskilt manligt eftersom att här alltid hänger män som ofta gör olika former av närmanden, många gånger sexuella, de upplever vidare särskild otrygghet här på grund av männen och dessa sexuella närmanden.Att kvinnorna känner sig otrygga behöver inte alltid höra samman med att de upplever att de sexualiseras, det hör dock i en majoritet av fallen ihop med rädslan för att utsättas för någon form av våld eller närmande av män. Sexualiseringen pågår i så många fler rum än just det offentliga och är en ständig påminnelse om kvinnans underordning gentemot mannen. Denna känsla av underordning och maktlöshet är i sin tur en stor bidragande faktor till otryggheten och rädslan. Intressant är att kvinnornas uppfattningar kring det offentliga rummet stämmer så väl överens med mitt teoretiska ramverk. Det är också anmärkningsvärt att kvinnorna mycket tidigt i diskussionerna nämner det som jag planerade att ta upp. De kopplar under diskussionen kring manligt rum direkt till sexualisering, otrygghet, rädsla och undvikande av rum. De har dock inte tidigare funderat kring hur dessa faktorer påverkar dem rumsligt och blev överraskade när de fick det presenterat på ett så konkret sätt i kartorna. 
5.6 Feministisk GIS i praktiken

I denna studie har ett av målen varit att integrera GIS med feministisk teori. För att göra detta har jag använt mig av feministisk och deltagande GIS. GIS har som tidigare nämnt (s. 10) länge setts som ett kvantitativt, positivistiskt och till och med maskulint verktyg, som en motreaktion på denna kritik har ett feministiskt och kvalitativt användande av GIS vuxit fram. I det här avsnittet diskuteras användningen av feministisk och deltagande GIS, samt vad det har tillfört studien och hur.
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5.6.1 Att kartera kvalitativt material
Kartor speglar liksom all representation av samhället rådande normer och maktförhållanden. Denis Wood menar att kartan är ett maktfyllt verktyg vars syfte är att förmedla ett budskap snarare än en objektiv sanning (Wood, 1992). Marianna Pavlovskaya (2009) menar vidare att just GIS i högsta grad är ett maktverktyg som länge har speglat vita, heterosexuella och högutbildade mäns världssyn. Hon menar vidare att en del av fascinationen kring GIS hör samman med den västerländska och maskulina viljan att nå en sann och objektiv kunskap (Pavlovskaya, 2009). Inom feministisk GIS uppmärksammas att den sanna och objektiva kunskapen ej existerar. Man menar dock att teknologin under en lång period har speglat en kunskap och ett synsätt, vilket är den vita mannens. Att tillämpa feministisk och deltagande GIS innebär att utmana rådande normer och världssyn. Det innebär också ett försök att förflytta en del av makten från en liten och homogen grupp till en bredare skara, samt att synliggöra mindre privilegierade och underrepresenterade grupper så som kvinnor (Kwan, 2002a). I det här arbetet har feministisk och deltagande GIS applicerats just för att synliggöra kvinnor och deras syn på deras omgivning. Kvinnor är en underrepresenterad grupp inom teknologin, att låta underrepresenterade grupper göra sig hörda och vara med i skapande, visualisering och planering kan stärka dess ställning i samhället samt leda till ytterligare demokratisering av GIS (Schuurman, 2009). De deltagande kvinnorna har ingen tidigare erfarenhet av GIS eller kartering men har i studien fått möjlighet att forma karteringsprocessen och representationen av deras stad. Resultatet av kvinnornas markeringar i kartan är inte ämnat att skapa generaliseringar kring rummet eller att förmedla en sanning. Det är snarare ämnat att synliggöra ett sätt att se på rummet och att utmana den dominerande samhällssynen. Deltagarna i fokusgrupperna är endast en liten del av min målpopulation, unga kvinnor som är bosatta i Malmö, men resultatet kan möjligtvis ge en fingervisning om hur fler i denna underrepresenterade grupp ser på och upplever staden. Genom att komplettera kartorna med kvinnornas kommentarer skapas ytterligare djup och förståelse för kartorna. Att integrera metoder på detta sätt kan ge den rumsliga datan ny mening. Viktigt att poängtera är att man bör förhålla sig kritiskt till den visuella information som presenteras i studien, även med ett feministiskt förhållningssätt spelar flera maktaspekter in i skapandet av informationen. Kartorna kan studeras ur Gillian Rose's ”three sites of production” vilket innebär att man bör fundera över vem som har skapat kartan, hur den presenteras samt vem den presenteras för (Rose, 2012). Grundkartorna har skapats av mig och presenterats för kvinnorna innan de själva har fått göra markeringar i kartan. Jag har från början haft makten att styra kring vilka områden diskussionen ska föras genom de geografiska avgränsningar jag har gjort. Diskussionen har även till stor del förts kring de områden som jag har markerat ut med text i kartan, på så sätt kan kvinnornas tankar ha kommit styras på ett undermedvetet plan. Vidare är de slutliga kartprodukterna, alltså de kartor 40



som presenteras i det här avsnittet, skapade av både mig och kvinnorna. Kvinnorna ges makt att utforma kartornas huvuddel men det är slutligen jag som tolkar deras markeringar och skapar den slutliga produkten utefter detta. Jag har i så stor utsträckning som möjligt försökt att synliggöra kvinnorna och att hela tiden ha dem i åtanke, det går dock inte att bortse ifrån att kartorna i stor utsträckning speglar mina åsikter och det jag vill förmedla.  
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6 Slutsatser
Den här studien har syftat till att analysera kvinnors upplevelser av Malmö stads offentliga rum samt hur dessa kan visualiseras och analyseras med hjälp av GIS. Studiens huvudsakliga frågeställning är Hur uppfattas Malmös stadsrum av kvinnor?  Som en följdfråga till min huvudsakliga frågeställning ställer jag även frågan Vad 
kan kvinnornas uppfattningar kring Malmös stadsrum säga om deras ställning i  
stadsrummet överlag? Vidare ställs även frågan Vad kan kvalitativ GIS tillföra studier  
inom feministisk geografi? Utifrån min analys av det material jag har insamlat genom mina fokusgrupper samt kartering i GIS har jag kommit fram till ett antal slutsatser och svar på studiens frågeställningar. Dessa redovisas nedan i detta avsnitt. 

6.1 Hur uppfattas Malmös stadsrum av kvinnor och vad kan dessa uppfattningar säga om deras ställning i stadsrummet överlag?
Efter att ha analyserat det empiriska materialet som rör kvinnornas uppfattningar kring stadsrummet samt deras roll i detta med bakgrund mot mitt teoretiska ramverk kan jag dra slutsatsen att kvinnor utifrån sitt kön marginaliseras i stadens offentliga rum. De deltagande kvinnorna uppfattar Malmös stadsrum som i huvudsak manligt och styrt av manliga normer. Samtliga kvinnor upplever otrygghet och rädsla i offentliga rum, dessa känslor blir betydligt starkare då det är mörkt. Kvinnorna är i huvudsak rädda för olika former av våld men även alla former av närmanden, för samtliga kvinnor är det mannen som ses som ett hot. De upplever också Malmös offentliga rum som sexualiserade, både på grund av att de bemöts av sexistiska närmanden från män i större delen av stadsrummet men också på grund av den sexistiska reklam som färgar stadens gator. Sexualiseringen är en bidragande faktor till kvinnornas upplevda otrygghet, den största rädslan hos en majoritet av kvinnorna är våldsbrott och närmanden av sexuell karaktär. Samtliga kvinnor förhåller sig ständigt till en uppfattad risk kring att de ska bli utsatta för någon form av våld eller närmande. De tar själva ansvar för den egna rädslan genom att bland annat undvika delar av stadsrummet. De upplever att de sällan eller aldrig kan vistas i Malmös offentliga rum utan att bli sexualiserade eller, då det är mörkt, utan att känna sig otrygga.Kvinnorna rör sig inte genom stadsrummet på egna villkor, utifrån sina kroppar tas en stor del av stadsrummet och rätten till staden ifrån dem. De anpassar sin 42



aktivitet i samt sina rörelser genom stadsrummet som ett försök till att undvika rädsla, risk och sexualisering, på så sätt marginaliseras de i stadens offentliga rum. Att kvinnorna marginaliseras i och upplever staden på det här sättet beror på det ojämlika maktförhållandet som råder mellan män och kvinnor. Kvinnorna upplever att det är män som inkräktar på det rum som de uppfattar som sitt privata genom olika former av närmanden, det är mannen som ses som hotet och de upplever att staden är mansdominerad och speglar manliga normer. De känner sig många gånger maktlösa och sårbara i offentliga rum och motiverar detta just med att de är kvinnor. Offentliga rum speglar maktförhållanden och kvinnans underordning gentemot mannen innebär även en underordning i stadsrummet. Den upplevda maktlösheten skapar gränser som kvinnorna anpassar sig efter, både medvetet och undermedvetet.Det finns tyvärr inte någon snabb och enkel lösning på denna problematik. Visst uppger kvinnorna att vissa platser är bättre än andra och att belysning, sikt och befolkning kan få dem att uppleva vissa rum som mindre otrygga än andra. Man kan med hjälp av fysisk planering underlätta kvinnornas rörelser genom staden, men det ojämlika maktförhållandet mellan könen är djupt socialt konstruerat och upprätthålls genom kulturella och sociala strukturer. Det krävs åtgärder på ett mycket djupare och mer omfattande plan än de ytliga och fysiska.  
6.2 Vad kan kvalitativ GIS tillföra studier inom feministisk geografi? 

Användandet av kvalitativ GIS i kombination med fokusgruppssamtal har i den här studien bidragit till ett tydligare rumsligt perspektiv och ett synliggörande av kvinnornas uppfattningar. Med hjälp av kartorna har jag kunnat analysera samband mellan kvinnornas individuella markeringar men också samband mellan de olika kartorna, så som sambandet mellan rum som uppfattas som manliga, otrygga och sexualiserade. Kartorna synliggjorde också kvinnornas tankar på ett sätt som de inte hade väntat sig eller tidigare hade stött på. Att använda sig av kvalitativ och feministisk GIS på det här sättet innebär att utmana rådande normer och världssyn. De kartorna som i studien har skapats tillsammans med kvinnorna och som speglar deras uppfattningar kring staden erbjuder ett alternativ till de kartor och representationer av staden som vi är vana att se. Det är ett effektivt verktyg för att synliggöra grupper som annars är underrepresenterade inom planeringen, studien av rummet och karteringen. Integrering av fokusgrupper som metod och feministisk GIS har bidragit till ett ytterligare djup i studien och de båda metoderna har utvecklat varandra. Den rumsliga datan får ny mening liksom citaten utvecklas i och med den rumsliga datan. Tillsammans har de bidragit med en ny och betydande form av kunskap. 43



7 Sammanfattning
Rum och i synnerhet offentliga rum är en del av vår kultur, de är socialt konstruerade och speglar på så sätt rådande maktrelationer i samhället. Dessa maktrelationer gör sig tydliga i stadsrummet genom att de skapar gränser för de individer som vistas där. I denna studie utgår jag från att det ojämlika maktförhållandet mellan kvinnor och män begränsar kvinnor i offentliga rum. Jag går även in i studien med en förhoppning om att GIS, ett verktyg ofta sett som kvantitativt och maskulint, kan användas i ett kvalitativt och feministiskt syfte och att en integrering av feministisk GIS och feministisk geografi kan bidra till en ny och djupare form av kunskap kring kvinnor i det offentliga rummet. Syftet med studien är att med hjälp av feministisk GIS undersöka hur kvinnor uppfattar Malmö stads offentliga rum. Studiens huvudsakliga frågeställning lyder 
Hur uppfattas Malmös stadsrum av kvinnor? Vidare ställs även frågan Vad kan 
kvinnornas uppfattningar kring Malmös stadsrum säga om deras ställning i  
stadsrummet överlag? Samt Vad kan kvalitativ GIS tillföra studier inom feministisk  
geografi? Studiens teoretiska utgångspunkt är feministisk urbanteori. Den feministiska urbanteorin lyfter just det ojämlika maktförhållandet mellan män och kvinnor i relation till rummet och man menar att samhällets organisering speglas i stadsrummet. Jag använder mig med grund i den feministiska urbanteorin av ett teoretiskt ramverk som behandlar rum och makt, könskodning av rummet samt kvalitativ GIS. Det empiriska materialet har samlats in genom två fokusgrupper med unga kvinnor bosatta i Malmö. Kvinnorna har i kombination med diskussionerna fyllt i kartor över Malmö. Vad som har diskuterats och markerats i kartorna är vilka rum som kvinnorna uppfattar som kvinnliga respektive manliga, var och varför de upplever otrygghet och rädsla, på vilka sätt de tacklar denna rädsla samt i vilka rum de upplever ”extrem” sexualisering. Genom att ha analyserat mitt empiriska material vilket är hämtat från fokusgrupperna samt de kartor som har producerats med bakgrund mot mitt teoretiska ramverk har jag kommit fram till ett antal slutsatser och svar på studiens frågeställningar. Kvinnorna uppfattar Malmös stadsrum som i huvudsak manligt och styrt av manliga normer. Kvinnorna upplever i stor utsträckning otrygghet och rädsla, främst då det är mörkt. De är rädda för olika former av våld och närmanden, ofta av sexuell karaktär, samtliga kvinnor ser mannen som det potentiella hotet. Det uppfattar Malmös offentliga rum som i hög grad sexualiserade, vilket de menar är en bidragande faktor till att de känner sig otrygga. Kvinnorna förhåller sig till en uppfattad risk, de tar själva ansvar för sin rädsla genom att exempelvis undvika vissa typer av rum. 44



Utifrån kvinnornas uppfattningar kring Malmös stadsrum drar jag slutsatsen att kvinnorna marginaliseras i offentliga rum. De rör sig inte på egna villkor då de ständigt anpassar sig för att undvika risk, rädsla och sexualisering. Att kvinnorna marginaliseras i staden beror på det ojämlika maktförhållandet mellan könen. Kvinnorna uppfattar stadsrummet som mansdominerat och samtliga kvinnor ser mannen som det hot som de förhåller sig till. Avslutningsvis drar jag även slutsatsen att kvalitativ GIS har mycket att tillföra studier inom feministisk geografi. Det är ett verktyg och en metod som kan synliggöra underrepresenterade grupper, så som kvinnor, inom samhällsplanering och studier av rummet. Användandet av kvalitativ och feministisk GIS är även ett sätt att utmana rådande normer och världssyn på och en integrering av kvalitativ GIS och feministisk geografi kan bidra till nya och värdefulla former av kunskap. 

45



8 Källförteckning
Aitken, Stuart & Craine, Jim (2009) Into the Image and beyond: Affective Visual 

Geographies and GIScience. Cope, Megan & Elwood, Sarah (2009) Qualitative 
GIS: A Mixed Methods Approach. SAGE Publications Ltd. Allen, John (2009) Representation of power in public spaces: epistemic scientific 
versus value rationality in social-spatial constructions. Journal of Power, 2:2 s. 275-300.Andersson, Birgitta (2001) Rädslans rum – trygghetens rum – ett forskningsprojekt 
om kvinnors vistelse i trafikrummet. VINNOVA Rapport VR 2001:32.Andersson, Birgitta (2005) Mäns våld blir kvinnors ansvar – riskkalkylering i det 
offentliga rummet. Friberg, Tora, Listerborn, Carina, Andersson, Birgitta & Scholten, Christina (2005) Speglingar av rum – Om könskodade platser och 
sammanhang s. 69-85. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm.Andersson, Torbjörn & Svensson, Per (2010) Dokument Malmö – staden i tusen 
bilder. Bokförlaget Max Ström.Archileaks (2014) Kvinnor missgynnas av dagens planering. http://archileaks.se/redaktionellt/kvinnor-missgynnas-av-dagensplanering/ (Hämtad 2014-11-19).Berlin, Mathias (2012) Den homosexuella huvudstaden – En studie av Stockholm i en 
queer tillämpning av GIS i kvalitativa studier. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.Brewer, Cynthia A. (2005) Designing better Maps – A Guide for GIS Users. Redlands ESRI Press.Conradson, David (2005) Focus Groups. Flowerdew, Robin & Martin, David (2005) 
Methods in Human Geography – A guide for students doing a research project s. 128-143. Pearson Education Limited, Edinburgh.Cope, Megan & Elwood, Sarah (2009) Qualitative GIS: A Mixed Methods Approach. SAGE Publications Ltd.Doan, Petra L. (2010) The tyranny of gendered spaces – reflections from beyond the 
gender dichotomy. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, 17:5 s. 635-654.Domosh, Mona & Seager, Joni (2001) Putting Women in Place: Feminist Geographers  
Make Sense of the World. Guildford PressElwood, Sarah (2006) Critical Issues in Participatory GIS: Deconstructions, 
Reconstructions, and New Research Directions. Transactions in GIS 10:5 s. 693-708.Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2012) 
Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts Juridik AB. Eskelius, Inga-Bodil (2012) Trygghet en fråga om makt. I Genus - 
Populärvetenskapligt magasin från nationella sekretariatet för 
genusforskning, 2:12 s. 10-11. 46



Forsberg, Gunnel (2005) Den genderiserade staden. Friberg, Tora, Listerborn, Carina, Andersson, Birgitta & Scholten, Christina (2005) Speglingar av rum –  
Om könskodade platser och sammanhang s. 19-35. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm.Foucault, Michel (1980) Power/knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 
1972-1977. Harvester Wheatsheaf.Friberg, Tora, Listerborn, Carina, Birgitta, Andersson & Scholten, Christina (2005) 
Speglingar av rum – Om könskodade platser och sammanhang. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm.Gren, Martin & Hallin, Per-Olof (2003) Kulturgeografi – en ämnesteoretisk 
introduktion. Liber AB, Malmö.Haraway, Donna (1991) Simians, Cyborgs, and Women – The Reinvention of Nature. Routledge.Högdal, Elisabeth (2003) Göra gata – Om gränser och kryphål på Möllevången och i 
Kapstaden. Gidlunds förlag, HedemoraJansson, Maria & Freidenvall, Lenita (2011) Spegel, spegel... En introduktion till 
studiet av politik och kön. Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (2011) Politik 
och kritik – En feministisk guide till statsvetenskap s. 9-27. Studentlitteratur AB, Lund.  Knox, Paul & Pinch, Steven (2010) Urban Social Geography – An Introduction. Pearson Education Limited, Edinburgh.Knudsen, Susanne V. & Sørensen, Anette Dina (2004) Youth, Gender and 
Pornography. NIKK magasin Sexualization of Public Space. 2004:3 s. 4-7.Kwan, Mei-Po (2002a) Feminist Visualization: Re-envisioning GIS as a Method in 
Feminist Geographic Research. Annals of the Association of American 
Geographers, 92:4, 645-661.Kwan, Mei-Po (2002b) Is GIS for Women? Reflections on the critical discourse in the 
1990's. Gender, Place and Culture 9:3 s. 271-279.Lantmäteriet  © Lantmäteriet, i2012/901Larsson, Anita & Jalakas Anne (2008) Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett 
genusperspektiv. SNS Förlag, Stockholm. Listerborn, Carina (2001) Rädslans geografi – om ”privata” kvinnor och ”offentliga” 
män. Tidskrift för genusvetenskap, 2:01 s. 83-98.Listerborn, Carina (2002) Trygg stad – Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, 
policyutveckling och lokal praktik. Reproservice, Chalmers, Göteborg.Listerborn, Carina (2007) Kroppen som situation – om kön, makt och rum. Del 1, 
Begreppsutveckling. Lunds Universitet. Lukes, Steven (1974) Power: A radical View. Palgrave.Malmö stad (2014) Statistik http://malmo.se/statistik (Hämtad 2014-12-10). Massey, Doreen (1994) Space, place, and gender. University of Minnesota Press, Minneapolis.McDowell, Linda (1999) Gender, Identity and Place – Understanding Feminist 
Geographies. University of Minnesota Press.McLafferty, Sara (2006) Women and GIS: Geospatial Technologies and Feminist 
Geographies. Cartographica: The International Journal for Geographic 
Information and Geovisualization, 40:4, 37-45.Naugallery (2012) Rebecka Bebben Andersson – NOLLI STHLM http://naugallery.se/NOLLI-STHLM-Rebecka-Bebben-Andersson (Hämtad 47



2014-11-19)Pacione, Michael (2009) Urban Geography – A Global Perspective. Routledge, New York.Pavlovskaya, Marianna (2004) Other transitions: multiple economies of Moscow 
households in the 1990's. Annals of the Association of American Geographers 94, 329-351.Pavlovskaya, Marianna (2009) Non-Quantitative GIS. Cope, Megan & Elwood, Sarah (2009) Qualitative GIS: A Mixed Methods Approach. SAGE Publications Ltd.Pavlovskaya, Marianna & Martin, Kevin St. (2007) Feminism and Geographic 
Information Systems: From a Missing Object to a Mapping Subject. 
Geography Compass 1/3 2007 s. 583-606.Peterson, Gretchen (2009) GIS Cartography: A guide to Effective Map Design. CRC Press.Rose, Gillian (1993) Feminism & Geography – The Limits of Geographical Knowledge.  Polity Press.Rose, Gillian (2012) Visual Methodologies – An Introduction to Researching with 
Visual Materials. SAGE Publications Ltd.Schuurman, Nadine (2004) GIS – a short introduction. Blackwell Publishing, Oxford.Schuurman, Nadine (2006) Formalization Matters: Critical GIS and Ontology 
Research. Annals of the Association of American Geographers, 96:4, 726-739.Schuurman, Nadine (2009) Critical GIS. International Encyclopedia of Human Geography Vol.2 s. 363-368.Sveriges kvinnolobby (2014) Sexualiseringen av det offentliga rummet. http://sverigeskvinnolobby.se/blog/sexualiseringen-av-det-offentliga-rummet (Hämtad 2014-11-19).Wibeck, Victoria (2010) Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod. Studentlitteratur AB, Lund. Wood, Denis (1992) The Power of Maps. The Guilford Press, New YorkÅse, Cecilia (2011) Individ utan innehåll. En feministisk kritik av liberala idéer. Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (2011) Politik och kritik – En feministisk 
guide till statsvetenskap s. 45-59. Studentlitteratur AB, Lund. 8.1 Fokusgrupper
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Appendix
Intervjuguide

Öppningsfrågor
• Är det ok att diskussionen bandas?
• Kan ni orientera er i kartan? Introduktionsfrågor
• Vad är ett offentligt rum?
• Känner ni att ni rör er fritt i staden?Övergångsfrågor
• Finns det ett typiskt kvinnligt sätt att röra sig i staden på? Manligt? 
• Finns det rum som ni uppfattar som könskodade (manligt respektive kvinnligt)? Vilka? I Malmö? På vilket sätt uttrycker sig könskodningen i staden? Nyckelfrågor
• Känner ni er någonsin otrygga eller osäkra i offentliga rum? Var? Var i Malmö? Dag/natt?
• Varför känner ni er otrygga? Vad är ni rädda för? 
• Undviker ni någon gång att gå ut p.g.a. eventuell risk eller rädsla? 
• Finns det speciella rum som ni undviker och hur skiljer det sig mellan dag/natt, ljust/mörkt? Vilka rum? Malmö? 
• När ni går ut (låt oss säga ensamma på kvällen), tänker ni på klädsel, utrustning eller liknande för att undvika risk? Beter ni er på ett speciellt sätt? 
• Har ni upplevt att ni har sexualiserats i staden? Hurdå? 
• När och var möts ni av sexism? I Malmö? Avslutande frågor
• Vill någon tillägga något?
• Är det något vi har missat? 
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