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Det offentliga rummet kan definieras av tillgänglighet, användbarhet, dit offentliga kontakter äger rum och 

transport utförs. Teorin menar dock att det offentliga rummet inte används enhetligt av samtliga individer. Därför 

är studiens syfte att undersöka kvinnor och mäns rörelsemönster samt att undersöka på vilket sätt utvalda faktorer 

influerar respondenternas rörelsemönster i bostadsområdet Luthagen i Uppsala. Studien utgjordes av fyra 

respondenter, två kvinnor och två män där semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomförts. Ytterligare metod 

som använts var en dagboksmetod där information framställdes från kartdagböcker för att lokalisera precisa 

rörelsemönster. Det teoretiska ramverk som användes var till största delen kvalitativ men omfattades även av 

kvantitativ ansats. Studien tyder på att rörelsemönstret ter sig likvärdigt mellan kvinnor och män i Luthagen 

Uppsala. Däremot utförs transporten varierat beroende av tid och rum. Studien tyder på att trygghet, risker, rädsla 

och frihet var faktorer som influerade upplevelsen och rörelsemönstret i stadsdelen. Viss könsspecifika skillnader 

kunde identifieras annars förekom individuella likheter och skillnader. Således förefall likheter och skillnader 

verka i relation med tid och rum. 
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1. INLEDNING 

 

Inom kulturgeografins verksamhetsområde undersöks det bland annat hur människan påverkas 

av det offentliga rummet. Det är därför centralt att undersöka hur människor förhåller sig till 

det offentliga rummet genom att lyfta fram strukturer som kan användas i arbetet för 

jämställdhet och bekämpning av orättvisor. 

Det offentliga rummet är ett utrymme som människor använder för transport. Dessa 

transporter kan vara långa, korta, planerade och spontana. Vissa transporter utförs med hjälp av 

kollektivtrafik eller bil, andra med cykel eller till fots. Det offentliga rummet präglas därför av 

dess tillgänglighet och användbarhet. Lieberg (1992, s.98) beskriver det offentliga rummet som 

sfären där mellanmänskliga kontakter och transporter av olika slag äger rum, det vill säga 

offentlighetens utsträckning. 

Trots samhällsplanerarnas försök till en könsneutral planering och implementering kan 

upplevelsen och tillgängligheten skilja mellan kvinnor och män. Därutöver kan det uppkomma 

fler strukturer som kan ge icke jämställd fördelning av rörelse i det offentliga rummet. 

Anledningar som olika årstider, tid på dygnet och kön kan påverka upplevelsen och 

användandet av det offentliga rummet. Dessutom visar forskning att upplevelsen av det 

offentliga rummet inte bara uppfattas olika mellan könen utan även unikt mellan individer, 

vilket skapar olikartad användning över tid och rum (Andersson, Forsberg, Hayden, Listerborn, 

Valentine). I Boverket (2017, s.7) rapport framhävs att osynliga mentala barriärer kan hindra 

användning av det offentliga rummet. För ett förbättrat socialt samspel och jämställdhet är 

därför osynliga strukturer angelägna att belysas. 

Det offentliga rummet utnyttjas varje dag och präglas enligt Andersson (2001, s.59) av 

genusstrukturer som påverkar rörelsemönster. Denna undersökning avser därför studera 

kvinnor och mäns rörelsemönster för att undersöka dess likheter och skillnader. Genom att utgå 

från faktorer som trygghet, riskkalkylering och frihet kan ytterligare strukturer belysas om 

rörelse i det offentliga rummet i Luthagen, Uppsala. Denna undersökning avser synliggöra 

problematiska faktorer som offentliga rum gestaltar, vilket influerar utfört rörelsemönster, samt 

undersöka om Luthagens offentliga rum uttrycker genusstrukturer.  
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2.0 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med denna studie är att undersöka kvinnor och mäns rörelsemönster i Luthagen, Uppsala. 

Detta kommer ske genom kartläggningar av rörelsemönster som kompletteras med kvalitativa 

intervjuer. Resultatet kommer angripas genom att använda undersökningens analysbegrepp och 

på så vis belysa likheter och skillnader i könens rörelsemönster och förhållande till stadsdelen. 

 

• Vilka likheter och skillnader påträffas i könens rörelsemönster i stadsdelen Luthagen? 

• Hur resonerar deltagarna kring begreppen trygghet, risker, rädsla och frihet? 

• På vilket sätt kan respondenternas upplevelse av Luthagen beskrivas från ett 

genusperspektiv? 

 

2.1  Disposition 

Studien inleder i kapitel tre med att presentera och definiera begrepp som utgör uppsatsens bas. 

Dessa begrepp involverar det offentliga rummet och orsaker till dess utformning. Efterföljande 

teoretiska kapitel behandlar tidigare forskning berör kvinnors rörelsemönster och upplevelser i 

det offentliga rummet. Senare presenterar studien genusforskning som redogör på vilket sätt 

olika genusstrukturer kan identifieras i det offentliga rummet. Teorikapitlet behandlar slutligen 

statistik som berör kvinnors och mäns utsatthet. Kapitel fem innehåller metodologiska 

tillvägagångsätt där resonemang om valda metoder uppges. Resterade kapitel innehåller 

studiens empiriska presentation, analys och slutsats där studiens syfte och frågeställningar 

besvaras. 

  

3.0 OFFENTLIGA RUM, ANVÄNDNING OCH UPPLEVELSER 

  

3.1 Det offentliga rummet och dess utformning 

En grundläggande definition av det offentliga rummet är där offentliga kontakter äger rum. 

Arkitekten Mats Liebergs tolkning av det offentliga rummet lyder: -…består i utbredningen av 

sfären av offentliga kontakter överhuvudtaget, dels genom personliga möten dels genom 

moderna kommunikationsmedel, d v s offentlighetens utsträckning som ett faktum. En viktig del 

av denna offentlighet utgöres av gatans offentlighet (1992, s.98) 

Det offentliga rummet har en historisk utformning samtidigt som rådande planering avser 

konstruera det efter samhällets och individers efterfrågan. Forsberg (2005, s.465) menar att de 

byggda strukturerna som är tillämpade i det offentliga rummet är skapade utifrån inbyggda 

föreställningar hos människan – vilket vid planering och producering av rumsliga strukturer ska 

tillföra förväntade beteenden. Clara Greed (1994, se Forsberg, 2005, s.465) påpekar att:  

 

The city is the product of the reproduction over space of social relations but, once built, the physical 

structure can, in turn, feedback its influence onto its inhabitants, by acting as a constraint on the nature of 

future societies living in that city because of the restrictions of its layout, street pattern, design and 

subculture 
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Clara Greed (ibid) menar att produktion och design av städer oftast är byggda utifrån sociala 

relationer med mål att gynna stadens befolkning och sociala relationer. Strukturer som 

exempelvis, design, gator och kultur kan därmed skapa vissa beteenden hos invånarna, vilket 

kan ge en hindrande effekt för framtida samhällen i staden. Detta problematiseras då människan 

inte är en statisk varelse utan förändras över tid. Exempelvis kan människors beteendemönster 

och sociala kontext förändras och således deras tolkning och användning av det offentliga 

rummet. Därför är staden, som ett öppet rum för alla inte möjlig och stämmer oftast inte överens 

med verkligheten vilket Lieberg (1992, s.101) nämner i sin avhandling. 

 

3.2 Rörelsemönster & mentala kartor 

I Gill Valentines (1989, s.386) undersökningar påvisar hon att kvinnor aktivt undviker vissa 

områden i det offentliga rummet där finns risk för övergrepp. Bedömning av riskerna kan uppstå 

från personliga erfarenheter eller komma från sekundärkällor. Valentine menar att detta 

beteende införs från barnsben genom uppfostran och iakttagelser av vuxnas beteenden. 

Flickorna anammar således beteenden som kan hämma den rumsliga användningen. Enligt 

Valentine finns en distinkt skillnad gentemot det motsatta könet då pojkar inte påverkas i 

samma utsträckning, vilket skapar skillnad hos flickors och pojkars användning och uppförande 

i det offentliga rummet (Valentine, 1989, s.386) 

Valentine (1989, s.386) menar att ovanstående omständigheter skapar individuella mentala 

kartor hos kvinnor där, utifrån erfarenhet och uppfostran, ett undvikande rörelsemönster skapas 

för att undvika fara. Valentine (ibid) påpekar även att kvinnor, till skillnad från män, får sin 

personliga sfär störd i högre utsträckning. Detta innebär således att det ofta är män som utsätter 

kvinnor för psykiska och fysiska olägenheter, vilket skapar en direkt inskränkning i kvinnans 

förhållande till det offentliga rummet. De mentala kartorna kan även skapas från sekundärkällor 

som exempelvis bekantskapskretsar eller media. 

Från Anderssons (2005, s.11) rapport ”RISK, om kvinnors erfarenhet och fysisk planering” 

påpekas det att kvinnan upplever begränsningar i det offentliga rummet. Hon menar att 

kvinnans oro för våld jämfört med mannens är större och därmed påverkar och hindrar hennes 

rörelsemönster i högre grad. Då rörelsemönster blir påverkade kan detta skapa ett beteende om 

att ständigt vara alert på sin kringliggande omgivning (Valentine, s.386). Forskning visar 

således att kvinnor undviker riskområden i högre grad än män (Andersson 2005, s.12). Faktorer 

som kan påverka rörelsemönster kan vara hur, var och när förflyttning sker men även ålder, 

arbete och om personen har små barn (ibid, s.11). Dessutom lyfter Andersson (2005) fram att 

kvinnor upplever sexuellt våld som en högre risk att bli utsatt för än mannen, detta påvisar även 

statistik från Folkhälsomyndigheten (2016). Däremot påpekar Andersson (2005, s.42) att både 

män och kvinnor upplever otrygghet men att kvinnor anpassar och planerar sitt rörelsemönster 

i större utsträckning på grund av brist på trygghet. 

 

3.3 Trygghet 

En faktor som kan påverka människors rörelsemönster i det offentliga rummet är känslan av 

trygghet. Birgitta Andersson visar i sin studie ”Rädslans rum” (2001, ss.30, 38) att 

trygghetskänslan påverkar individens val av transportväg och transportmedel. Anderssons 

(ibid) studie visade även att alla kvinnor hade individuella erfarenheter av det offentliga 
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rummet, vilket i sin tur visade att trygghet inte är konstant eller likadan för någon. Andersson 

(ibid, s.30) belyser dessutom att flera kvinnors trygghet ofta definieras av att inte vara rädda för 

hot eller våld. Detta grundar sig i att våld är en avsiktlig handling vilket gör att trygghet och 

säkerhet ofta används synonymt. 

Carina Listerborn (2002, s.74) påpekar att trygghet och känslor kopplat till det offentliga 

rummet har en situationell karaktär och är individuell. Tillfälliga möten i det offentliga rummet 

kan därmed besitta olika attribut vilket i sin tur tolkas olika av varje individ på grund av olika 

erfarenheter och varierad social kontext individen ingår i (Listerborn, s.20 se Lieberg, ss.101–

102). Listerborn (2002, s.74) lyfter även fram att trygghet kan vara subjektiv och kan därför 

inte återspeglas hos alla individer som upplever trygghet eller otrygghet. Därmed behöver 

trygghetskänslan utredas för att kunna skildra vilka andra orsaker som påverkar känslan av det 

offentliga rummet. Trygghetsupplevelsen kan påverkas av tid på dygnet, om det är mörkt eller 

ljust utomhus, olika erfarenheter, olika tolkning av det offentliga rummet samt tolkningar och 

sammankopplingar av byggnadsstrukturer och symboler. Utifrån dessa faktorer visar forskning 

att det finns en tydlig könsstruktur kopplat till trygghetsuppleveler (Listerborn, Andersson, 

Hayden). Andersson (2005, ss.45–47) lyfter fram forskning som har gjorts av statistiska 

centralbyrån som påvisar att kvinnor har utvecklat en term som kallas ”tyst” kunskap. ”Tyst” 

kunskap finns i socialiseringen till kvinnan i vilket hon blir positionerad som svag och i behov 

av skydd av samhället samtidigt som mannen är positionerad som fysisk stark och kapabel till 

våldshandlingar. Utifrån denna kunskap bevaras kvinnans sociala underordning och mannen 

behåller rollen som överordnad – vilket ger en normalisering av otrygghet för kvinnor i det 

offentliga rummet. 

 

3.4 Risker och rädsla 

Rädsla och riskkalkylering kan uppstå när det finns möjlighet för en individ att uppleva 

exempelvis våld och hot om våld. Andersson (2005, s.44) betonar däremot att få kvinnor känner 

igen sig i begreppet rädsla. Hon menar att kvinnor medvetet eller omedvetet kalkylerar med 

risker att utsättas för våld, vilket kan orsaka inskränkning i det vanliga livet. Andersson 

problematiserar även begreppet rädsla och menar att kvinnor medvetet undviker ordet rädsla då 

begreppet kan bidra till att reproducera stereotyper, som ger en onyanserad bild av svaga och 

rädda kvinnor som behöver beskydd av orädda starka män (2005, ss.44, 46). – vilket Andersson 

menar är en central roll av kvinnligheten idag. 

 

3.5 Frihet 

Listerborn (2002, s32-33) härleder till Mois (1997) tolkning av Beauvoir (1968) studie ”The 

second sex” och belyser att klass, etnicitet, plats, nationalitet, position och förhållande till andra 

utgör olika situationer. Därmed är kroppen en situation och befinner sig inom andra situationer. 

Frihet kan därför inte tolkas som absolut utan istället situerad. Listerborn (Ibid, ss.143–144) 

lägger även till att ekonomi, utbildning, kön och hudfärg kan vara ytterligare faktorer som ger 

individer varierad frihet och privilegium i samhället. 

Då ovanstående faktorer tydliggör beståndsdelar som inbringar frihet är definiering av 

begreppet centralt. Bauman (1999, s9-10) beskriver frihet som genom individuell spontanitet, 

vilja och frihet. Frihet är därmed något som står i kontrast mot det vardagliga och ses som en 
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kortsiktig och spontan njutning. Bauman (1999, se Listerborn, s.142) påpekar att frihet inte 

nödvändigtvis genererar trygghet utan besitter istället sociala, fysiska och ekonomiska resurser. 

Listerborn (ibid, s.144) påpekar betydelsen av att synliggöra hot mot friheten som kan vara 

inbyggda i samhällsstrukturer och normer. Därför det är viktigt att specificera frihetskänslan 

utifrån utvalda perspektiv och fokusera på vems frihet som anses bristfällig. Dessutom är det 

viktigt att frihet sätts i relation till det offentliga rummet, detta för att utvärdera vilka brister 

som kan lyftas fram och för vem eller vilken grupp människor som friheten ska förändras (Ibid). 

 

3.6 Genus 

I denna uppsats har även genusperspektivet använts för analys av rörelsemönster och 

upplevelser i det offentliga rummet. Studien avser därmed belysa hur genusordningen speglas 

i Luthagens offentliga rum. 

Larsson och Jalakas förklarar i boken ”Jämställdhet nästa” (2014) att de biologiska 

skillnader människan besitter definieras som kön, och att sociala konstruktioner som samhället 

tillverkar kallas genus. Hirdman (1988) tydliggör att genus inte avser att studera mannen och 

kvinnan som separata varelser med olika kön. Hon menar att genus och genusforskningen syftar 

till att förklara förhållandet mellan olika kön, det vill säga den sociala acceptans och norm som 

ger kvinnan en underordnad roll mot mannen. Således problematiserar genusforskningen 

uppbyggnaden av vad som är kvinnligt respektive manligt. 

 

3.7 Genusordning 

Genusordningen tydliggörs via den könsbestämda maktordningen som ger mannen och kvinnan 

olika uppgifter, arbete och platser i samhället. Detta kan innefatta att särskilda arbetsuppgifter 

som utförs av mannen anses normativt, vilket skapar en automatisk underordning av kvinnans 

arbetsroll och uppgifter (Andersson, s.35). 

Andersson (2005, ss.35–36) förklarar även att kvinnans underordnade roll är inbyggd i 

samhällsstrukturen, vilket automatiskt ger mannen de normgivande attributen. I samhället kan 

genusordningen tas för givet genom att kvinnan erkänner sin egen underordning, vilket skapar 

plats för mannens överordning och reproduktion av rum. 

Andersson (ibid, s.37) menar även att genus kan förklaras utifrån dikotomier där kvinnor 

förväntas hejda sina ”manliga” sidor och gömma sina ”kvinnliga” sidor. Skulle kvinnor visa 

manligt definierade förmågor kan benämningen pojkflicka uppstå, vilket ger en normativ 

koppling. Skulle däremot mannen demonstrera kvinnliga attribut får mannen underordnade 

attribut och kan riskera att bli kallat något underordnat som associeras med kvinnan. 

 

3.8 Genus i staden 

Staden som människan lever i består bland annat av hus, parker, vägar och kringliggande 

växtlighet. Dessa byggnationer har inte uppkommit från ett vakuum utan har planerats och 

tillämpats av affärsmän, politiker och stadsplanerare. Larsson & Jalakas (2014, s.51) menar att 

den fysiska planeringen oftast beskrivs som könsneutral för att försöka uppnå en jämställd 

planeringsprocess. Samtidigt kan denna neutrala inriktning orsaka könsblindhet som då 

ignorerar män och kvinnors olika användning och upplevelse av staden (Larsson & Jalakas 

ss.51–52). 
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Gunnel Forsberg (Forsberg, 2005, s.19) hävdar att vissa objekt eller byggnationer i staden 

kan få en automatisk könsmärkning som då kan generera att platser får ett tydligt genus. 

Forsberg (ibid) menar också att olika ljud, dofter, bilder och differentiella rum blir kopplat till 

varierande fenomen, människor och händelser. Dessa upplevelser kan därmed styras till vad 

som är kvinnligt respektive manligt (ibid, ss.19–20). Kirsten Simonsen (2001, ss.17–45, 

Forsberg ss.31–32) tydliggör att genom en vardaglig användning av det offentliga rummet 

skapas olika beteendemönster hur och på vilka villkor det sociala spelet ska utföras. Simonsen 

lyfter fram att kroppen är rumslig och den värld vi skapar omkring oss är skapad av våra kroppar 

med hjälp av rutiner och beteendemönster. Därmed blir den praktiska användningen av det 

offentliga rummet en reflektion om hur genus har och fortfarande tillverkas (ibid). Rummets 

presentation blir således en social konstruktion, vilket influerar och avspeglar hur genus 

symboliseras. 

 

3.9  Statistik rörande kvinnor och mäns utsatthet 

Folkhälsomyndighetens publikation ”Sociala relationer” har i 2016 års nationella 

folkhälsoenkät presenterat statistik på kvinnor och mäns rädsla och utsatthet för hot om våld – 

men även statistik om könens utsatthet för våld. 

I studien uppgav 32% av de tillfrågade kvinnor bosatta i Uppsala att de känner sig osäkra 

över att gå ut ensam på grund rädsla kopplat till ofredande, rån eller överfall medan männens 

rädsla resulterade i 8% (Folkhälsomyndigheten, 2016). Folkhälsoenkäten (2016) visar en 

enprocentig skillnad mellan kvinnor och män som har blivit utsatt för fysiskt våld. Utfallet för 

kvinnorna var cirka 3% och männen 2%. Statistiken från Folkhälsomyndigheten (2016) belyser 

även att hot om våld är dubbelt så hög för kvinnor än män där procentandelen är 4% för 

kvinnorna respektive 2% för männen.  

Den nationella övergripande statistiken visar att 41% av kvinnorna känner sig osäkra att gå 

ut ensamma på grund av tidigare nämnda anledningar till skillnad från männens 9%. 

Folkhälsoenkäten (2016) visar slutligen att våld och hot om våld kan inverka på rörelse i det 

offentliga rummet och att kvinnor överrepresenterar statistiken över att vara tveksamma till 

rörelse i det offentliga rummet. 

 

4.0  Luthagen 

Mellan år 1920 och 1953 tredubblades befolkningen i Uppsala. Arkitekter arbetade över hela 

staden och Uppsalas stadsdelar växte åt kompassens alla riktningar. Under dessa årtal 

fokuserades byggnationer främst i Uppsalas utkanter, vilket resulterade i att Uppsala hade den 

högsta koncentrationen av bostäder i Sverige under 1930-talet där stadsdelen Luthagen stod för 

en stor del. Luthagen karaktäriseras av flertalet punkthus som är belägna i Luthagens utkant. 

Dessa byggdes på 1960-talet och kom att representera exempel på vad miljonprogrammens 

byggnationer skulle betyda (Ibid, s.202). Idag består Luthagen av olika bostadsformer, som 

bland annat innefattar bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder och friliggande småhus 

(Lambert et al. 2016, ss.149, 177–179, 198–199, 202).   
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5.0 METOD 

 

I detta avsnitt beskrivs studiens tillvägagångsätt för insamling av empiri. Detta innefattar val 

av intervjupersoner, metod för insamling av rörelsemönster för att sedan förklara 

transkriberingens procedur. Då studien avser samla in känslig information följs 

forskningsetiska principer, vilket presenteras längre fram. Vidare är det gång och cykeltransport 

jag fokuserar på i denna uppsats. Dessa färdsätt valdes eftersom de ger möjlighet att synliggöra 

känslor och upplevelser på annorlunda sätt än med exempelvis motorburna fordon. 

Avslutningsvis bör nämnas att studien utfördes i månaderna november och december, vilket 

innebär att dagsljuset är begränsat. 

 

5.1 Urvalsgrupp 

Två av studiens respondenter identifierades genom bekvämlighetsurval på sociala medier. Alan 

Bryman (2001, s.114) beskriver urvalet som lokalisering och kontakt med personer som för 

tillfället fanns tillgängliga för snabb återkoppling. Resterande respondenter identifierades 

genom snöbollsurval. Bryman (2001, s.115) och Alvehus (2013, s.68) förklarar detta urval 

genom att ett tillfälligt kontaktnätverk skapas vid studiens utförande, vilket skapar kontakt med 

lämpliga respondenter. Urvalsgruppen begränsades till åldersspannet 20–30 år, två kvinnor och 

två män, anställning omkring 75–100% och bosatta i stadsdelen Luthagen, Uppsala. Denna 

urvalsgrupp skapades även på grund av föreställningen, att den specifika åldersgruppen har ett 

mer aktivt rörelsemönster som kunde främja studiens forskningssyfte, samt att förvärvsarbete 

kan tänkas bidra till mer aktiva vardagliga transportmönster i det offentliga rummet. Både män 

och kvinnor representerades i studien för att få ett så representativt urval som möjligt. Det 

ansågs också vara intressant för studiens resultat och analys. Urvalet begränsades till fyra 

personer då detta ansågs generera lagom mängd data i relation till arbetets tidsbegränsning och 

omfattning. Respondenterna studerades genom intervjuer i kombination med kartläggning av 

rörelsemönster med hjälp av en så kallas dagboksmetod, vilket presenteras längre fram i 

metodbeskrivningen. 

Jag vill slutligen poängtera att studien, med avsikt ämnar utelämna individer med andra 

könstillhörigheter. Detta på grund av att studien avser använda genusperspektiv. Fiktiva namn 

kommer användas i presentationen av resultatet, detta för att respektera respondenternas önskan 

om anonymitet. Intervjupersonerna presenteras som Stina, Karin, Erik och Lars. 

 

5.2 Kartläggning 

Den metod som först tillämpades för datainsamling var personliga dokument i form av en 

dagboksmetod i kartform där deltagarna registrerade sina rörelsemönster. Grunden till 

kartläggningen baserades på Louis Cortis (Corti L, 1993, se Bryman, s.155) rekommendationer 

om en lyckad dagboksmetod som innefattar tydliga och konkreta instruktioner. Innan 

registreringen påbörjades informerades respondenterna om kartläggningens tillvägagångsätt, 

tidsperiod och att de blev visade exempel på hur ett slutgiltigt dagboksresultat kunde se ut, även 

detta i enighet med Cortis (ibid) rekommendationer. Kartläggningen pågick i tre dagar och 

respondenterna markerade sina rörelsemönster på separata kartprojektioner ”för hand” efter 

transport i Luthagen utförts. Varje respondents rörelsemönster sammanfattades genom fyra 
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separata digitala sammanställningar (Figur 2, Figur 3, Figur 4, Figur 5). Varje respondents 

sammanställning presenteras genom markering av utfört rörelsemönster där de varierande 

färgerna presenterar varje enskild dag. Bryman (2002, s.358) lyfter fram att personliga 

dokument ofta används som komplement till andra informationskällor. Sammanställningen av 

respondenternas rörelsemönster användes sedan som en grund för efterföljande intervjuer. 

Flertalet kartdatatjänster fanns tillgängliga men slutligen valdes Google Maps kartdata, för 

dess tydliga geografiska avgränsning och markerade vägavsnitt vilket ansågs användbart till 

respondenternas återgivning av rörelsemönster. Studien avstod att använda GPS-teknik då jag 

ansåg att förberedandet av GPS-tekniken var tidsförödande med allt vad teknisk förberedelse, 

instruktioner och felanvändande innebar. 

 

5.3 Intervjumetod 

Som huvudsaklig metod användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer. I linje med 

Brymans (2002, s.300) påstående, att kvalitativa intervjuer tenderar att vara följsamma och 

flexibla användes en intervjumall som tillät flexibilitet. Detta för att ge möjlighet att ställa 

följdfrågor som gav djupare förståelse för respondenternas upplevelser och erfarenheter. 

Bryman (2002, s.95) argumenterar att kvantitativa mätprocesser kan anta alltför objektivt och 

sakligt perspektiv – därför avser studien ha ett kvalitativt perspektiv då reflektioner och 

upplevelser av studieområdet kan åskådliggöras. Vidare gav den semistrukturerade 

intervjumetoden möjlighet att låta intervjun fortgå som ett normalt samtal. Intervjuguiden som 

användes höll sig till specifika teman, detta för att inte skapa en inlåsning i intervjuprocessen. 

Bryman (2002, s.301) hävdar att denna metod är effektiv då intervjuaren har möjlighet att 

kringgå intervjuguiden och ställa frågor som anknyter till något respondenten har sagt. Detta 

uppmärksammades i genomförda intervjuer, vilket resulterade i anpassning av frågorna i 

intervjuernas avancemang. Varje intervju pågick in cirka 30 minuter och hade syftet att insamla 

information om utfört rörelsemönster samt ta reda på varför specifikt utfört rörelsemönster 

utförts. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och analyseras. 

 

5.4 Transkribering av intervjumaterial 

Fullständig transkribering av intervjumaterialet utfördes, vilket Kvale (1997) nämner är 

angeläget för materialets genomskinlighet och tillförlitlighet likväl för att undvika bortfall av 

data. Vad som transkriberingen utelämnade var dock upprepningar och hummanden, detta då 

jag bedömde denna information obrukbar utan att den påverkar studiens trovärdighet. 

Slutmaterialet analyserades med fokus på studiens frågeställningar och syfte. Utifrån analysen 

framkom de nyckelbegrepp som var betydande för beskrivandet av rörelsemönstret samt 

möjliggjorde enklare jämförelse av rörelsemönstret i Luthagen. Begreppen som nämndes av 

samtliga respondenter var trygghet, risker och frihet med en variation av innebörd, upplevelser 

och tolkningar. 

 

5.5 Forskningsetik 

Då uppsatsen avser att kartlägga och analysera rörelsemönster följde jag vetenskapsrådets 

(2002) fyra forskningsetiska principer. Detta för att kartläggning av rörelsemönster och 

personliga upplevelser kan inkräkta på privatlivet. Detta tillvägagångsätt tillämpades också för 
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att inge professionalitet för att skapa tillförlitlighet hos respondenterna. De fyra principerna är: 

1, informationskrav, som innebär att forskaren informerar respondenterna om studiens syfte. 2, 

Samtyckeskravet, som innebär att studiens deltagare har rätt att bestämma graden av 

medverkan. Detta för att rörelsemönstret kan inkräkta på respondentens privatliv. 3, 

Konfidentialitetskravet, där respondenterna ska ges största möjliga konfidentialitet, där 

insamlad information ska hållas hemlig eller anonym. Slutligen är nyttjandekravet är viktig del 

i processen då uppgifterna som blir insamlade endast ska användas för forskningens ändamål 

och inte i icke-vetenskapliga syften. Dessa principer blev respondenterna upplysta om i det 

tidigare nämna informationsmötet. Det framhölls dessutom att medverkan inte är bindande och 

att möjlighet fanns att avbryta forskningsprocessen om studiens forskningsetik stred mot 

respondentens integritet. 

 

5.6 Metodologisk procedur  

Då frågeställningarna i studien främst fodrade kvalitativa svar användes metoder som ansågs 

ge kvalitativa och utvecklande svar. Dagboksmetoden och intervjuerna bedömdes 

kompletterade och följde dessutom Brymans (2002, s.358) uppfattning om att dagboksmetoden 

ofta kräver en kompletterande metod för att få ett mer gediget material. 

Intervjuguiden utformades strukturerat för att utvinna markerade svar som lätt kunde 

jämföras. Intervjuguiden korrigerades däremot till en semistrukturerad intervjuguide då 

studiens syfte krävde mer uttömmande svar. Intervjuerna höll sig dock till den strukturerade 

utformningen så respondenterna höll sig till ämnet och uppsatsens syfte. 

 

5.7 Avgränsningar 

Då stadsdelarna i Uppsala inte är politiskt beslutad ännu kontaktades Uppsala kommun för att 

styrka Google Maps korrekta avgränsning. Efter svar från Uppsala kommun (2016) 

presenterade de nyckelkodsområden, vilket stämde överens med Google Maps avgränsade 

område. 

Således är studien avgränsad till stadsdelen Luthagen i Uppsala (figur 1). Detta för att 

undvika inblandning av andra stadsdelar vars informationsinsamling hade riskerat bli 

överflödig. Att undersöka Luthagen ansågs därför rimligt med tanke på studiens omfattning och 

tidsram. Studien behandlade även begränsat antal respondenter, dels för att begränsa mängden 

data och dels för att hålla sig inom tidsmässiga ramar. 
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Luthagen, Uppsala med omnejd

 

Figur 1. Kartläggningsområdet med omgivning. Luthagen befinner sig inom den röda markeringen. 

Källa: Google ©2016 Kartdata. 

 

 

  

https://www.google.se/maps/place/Luthagen,+Uppsala/@59.860515,17.6079088,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fcb894dd72a21:0xde7e17ec042e864b!8m2!3d59.8629085!4d17.614343
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6.0 RESULTAT 

 

Resultatet avser först presentera kartläggningens rörelsemönster för att sedan följas av 

intervjuernas transkriberade resultat. Presentationen av det transkriberade resultatet är uppdelat 

under teman som behandlar trygghet, risker, rädsla och frihet. 

De fyra illustrationer (figur, 2–5) som framställs längre fram representerar varje respondents 

sammanställda rörelsemönster. De markerade sträckorna på kartan visar respondenternas olika 

transportsträckor och de olikfärgade linjerna symboliserar de dagar (tre dagar) som transporten 

utfördes. Respondenternas bostad, där majoriteten av transporten utgår från symboliseras med 

en cirkel. De symboler som presenteras jämte transportsträckorna representerar transportmetod, 

nämligen gång eller cykel. När gång eller cykelsymbolen står intill varandra indikerar detta att 

identiskt vägavsnitt har använts samma eller olika dagar. Notera även att rörelsemönstret ibland 

tar olika vägar tur och retur, och andra sträckor identisk sträcka tur och retur. Därför presenteras 

vissa sträckor som vidsträckta (se figur 3, orange och turkos markering) och andra enkelspåriga 

(se figur 4, orange markering). Resultatet avser utelämna kartlänningens olika dagar. Detta på 

grund av irrelevans kopplat till studiens frågeställningar. 

 

6.1 Rörelsemönster, trygghetsupplevelser & frihet 

Kartläggningen tydliggjorde ett varierat rörelsemönster i Luthagens offentliga rum från 

samtliga respondenter. Från de kompletterande intervjuerna fastställdes även att spontana och 

vardagliga rörelsemönster utfördes, vilket manifesterar ett likvärdigt rörelsemönster där 

samtliga respondenter använder Luthagens offentliga rum obehindrat. Trots att resultatet visade 

ett varierat, spontant och vardagligt rörelsemönster kunde viss skillnad vid transport och 

upplevelse lokaliseras. De faktorer som påverkade rörelsemönstret verkade tillsammans för att 

till viss mån influera rörelsemönstret. 

 

6.2 Vardagligt rörelsemönster 

Resultatet tydliggjorde en variation av transportvägar till arbete och andra vardagliga 

åtaganden. Dessutom var samtliga respondenters bostäder lokaliserade på olika platser i 

Luthagen som var en grund till respondenternas breda och varierande transportmönster. Som 

tidigare nämnt påverkade vardagliga åtaganden det utförda rörelsemönstret. Detta visade Lars 

som har två barn och Erik som har hund, där omhändertagande bidrog till ett mer vidsträckt 

rörelsemönster (figur 2, figur 3). Karin och Sinas varierande transportmönster orsakades bland 

annat av att deras arbetsplatser är beläget på ett avstånd där transportmetoder som cykel och 

gång ansågs omöjligt eller opraktiskt. Stina tydliggjorde dock att lokaliseringen av hennes 

arbetsplats faktiskt möjliggjorde cykel som transportmetod men att olika faktorer spelade in för 

hennes val. Kartläggningen tydliggjorde dock att de kvinnliga respondenterna använde 

kollektivtrafik till och från arbetsplatsen. Detta förtydligas i figur 4 och 5 där promenad till 

gatan Luthagsesplanaden utförs ett flertal gånger där bussförbindelser används. 

Kartläggningen visar att Karins rörelsemönster i Luthagens offentlig rum var transport till 

dagligvaruhandeln och till en vän (figur 4, orange markering och blå markering till väst), båda 

lokaliserade i de centrala delarna. Stinas rörelsemönster visar en bred förflyttning till fots 

lokaliserat i de centrala delarna av Luthagen (figur 5, blå markering). Trots att Stina, i motsats 
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till de manliga respondenterna inte har omhändertagandet som en orsak för brett rörelsemönster 

ter sig hennes rörelse utmärkande, vilket förklaras längre fram i resultatbeskrivningen. 

Resultatet visar att Lars promenerade när kortare transport utfördes (figur 2 orange 

markering, norr). Cykel var dessutom en transportmetod som var återkommande vid transport 

i Luthagen. Val av transportmetod påverkades även om barnen var med eller inte. I Luthagen 

transporterar sig Lars nästintill uteslutande med cykel, vilket beror på arbetsplatsens placering.  

Slutligen visade Eriks resultat att cykel användes till arbetsplatsen och vardagliga 

åtaganden (figur 3, se utmärkt cykeltransport). Dessutom utfördes dagliga promenader med 

husdjuret, vilket tydliggör att omhändertagandet av husdjur var en grund till Eriks kontinuerliga 

rörelsemönster i stadsdelen (figur 3, se samtlig gångtransport). Resultatet visar även att Erik 

använder identiska vägar med cykel, tur och retur. Erik förklarar att detta baseras på 

lokalkännedom och att de valda sträckorna är de mest praktiska. Studien visade att fler faktorer 

påverkade respondenternas rörelsemönster, vilket beskrivs nedan. 
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Lars 

 

Figur 2. Lars sammanställda rörelsemönster under tre dagas kartläggning. Färgerna (orange, blå, 

turkos) representerar separata dagar perioden, 29/11-1/12-2016. Källa: Google ©2016 Kartdata. 

Redigering av Amauta Gisslandi. 

Erik 

 

Figur 3. Eriks sammanställda rörelsemönster under tre dagas kartläggning. Färgerna (orange, blå, 

turkos) representerar separata dagar perioden, 28/11-30/11-2016. Källa: Google ©2016 Kartdata. 

Redigering av Amauta Gisslandi. 
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Karin 

 

Figur 4. Karins sammanställda rörelsemönster under tre dagas kartläggning. Färgerna (orange, blå, 

turkos) representerar separata dagar perioden, 30/11-2/12-2016. Källa: Google ©2016 Kartdata. 

Redigering av Amauta Gisslandi. 

Stina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Stinas sammanställda rörelsemönster under tre dagas kartläggning. Färgerna (orange, blå, 

turkos) representerar separata dagar perioden, 29/11-1/12-2016. Källa: Google ©2016 Kartdata. 

Redigering av Amauta Gisslandi. 
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6.3 Redogörelse av transportmönster 

Kartdagboken visade även att det förekom två sätt som det offentliga rummet användes. 

Respondenterna Karin och Lars hade tydliga slutmål med sina sträckor, exempelvis till arbetet 

eller dagligvaruhandeln. Stina och Eriks använde det offentliga rummet för rörelse utan 

måldestination. Stina beskriver dessa rörelser som motionspromenader. Erik menar att hans 

rörelse utgörs av hundpromenader som enligt kartläggningen är vida i Luthagens offentliga 

rum. Dessa transporter har övervägande gånger inga specifika slutmål utan syftet var att 

promenera med hunden. 

Lars och Erik var de enda i kartläggningen som använde cykel. Att deras arbete låg i 

Uppsalas stadskärna var en utav anledningarna de använde cykel som huvudsaklig 

transportmetod. Dessutom var cykel ett användbart transportmedel för att skjutsa runt barn och 

hund. Tid på dagen, årstid och väder hade liten inverkan på valet av transportmetod (cykel eller 

gång) när transport skulle utföras enligt Lars och Erik. Erik nämner att han nästan alltid cyklar 

och promenerar endast för att fördriva tiden. Även Lars tydliggör att han: cyklar för det mesta 

oavsett kväll, dag eller säsong, vilket tydliggörs i kartläggningen där Lars använde cykel i 

majoriteten av utförda transporttillfällen. Lars kartläggning resulterade i raka sträckor genom 

Luthagens offentlig rum mot Uppsalas citykärna. Då Lars arbete är i Uppsalas centrum 

tydliggjordes att cykelleder användes då de anses vara mer trygga på grund av att han inte utgör 

någon trafikfara. 

Karins arbetsplats befinner sig i Stockholm, vilket definierar majoriteten av hennes 

vardagliga rörelsemönster, vilket är till och från Uppsalas centralstation. Karins kartprojektion 

och intervju visar att promenader gjordes till bussen som tog henne vidare till centralstationen 

för vidaretransport till arbetsplatsen. Karin påpekar under intervjun att hon oftast promenerar 

till och från Uppsalas centralstation Men årstid påverkar vad jag väljer för transportmedel, 

hade det varit sommar hade jag cyklat till stationen och inte tagit bussen som även Stina 

framhäver i sin intervju. 

Resultatet från Karins kartprojektion visar att rörelse i centrala delar av Luthagen ägde 

rum. Kartprojektionen påvisar en kort promenad mot centrala Luthagen men även rörelse i 

Luthagens delar som gränsar till innerstaden. Dessa transporter genomfördes till fots och ägde 

rum längst med en park och igenom ett bostadsområde. Vidare påpekar Karin att årstidernas 

mörkertimmar tillverkar hjärnspöken som kan hämma rörelsemönstret men hävdar dock att 

Uppsala är en relativt trygg stad och känner inte att omvägar tas på grund av mörker. 

Resultatet från Stinas kartläggning visar att hon använder buss som transportmedel till och 

från arbetsplatsen. Stina tydliggör dock att hennes arbetsplats är inom cykelavstånd och 

använder buss på grund av det hala väglaget. Likt Karin menar Stina att väder oftast styr hur 

jag transporterar mig och att årstiden också spelar in. Utöver transport till arbetsplatsen visar 

kartläggningen att Stina promenerar i närområdet. Hon påpekar att hennes promenadstråk 

begränsar sig till de centrala delarna av Luthagen och eventuellt mot de främre delarna. Den 

framställda kartläggningen visar tydligt ett flertal transportsträckor i Luthagens offentliga rum. 

Stina tydliggjorde även att promenaderna är frekventa och till skillnad från andra stadsdelar där 

transport oftast utfördes längst stora vägar ger Luthagen möjlighet till ett friare rörelsemönster 

på grund av en välkomnande och familjär helhetskänsla. 
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Eriks rörelsemönster kom att anpassa sig till hämtning och lämning utav hund med cykel 

som transportmetod. Hans vägval följer ett invant rörelsemönster då han menar att man går där 

man brukar, som någon slags autopilot. Han hävdar att det inte finns någon väg han aktivt 

skulle undvika och påpekar att han inte känner till någon otrygg plats i stadsdelen Luthagen. 

Vad Erik lyfter fram som betydande vid transport är att sträckan skall vara snabb och utan 

avbrott.  

Resultatet visar att samtliga respondenter har ett varierat transportmönster. Båda könen 

använder stadsdelens offentliga rum oavsett tid på dygnet vilket tyder på ett likaställt nyttjande 

av Luthagens offentliga rum. Transportmetoderna varierade mellan gång och cykel. De manliga 

respondenterna var de enda som använde cykel. Båda könen använde dock gång som 

transportmetod. Resultatet visar att kvinnornas rörelsemönster tenderar att påverkas mer utav 

faktorer som årstid och väder, vilket männen inte påverkas av i samma utsträckning. 

Arbetsplatsens geografiska placering var dock en omständighet som var avgörande för könens 

val av transportmetod, vilket tydliggjordes av männens val av cykel och kvinnornas val av cykel 

och busstransport. 

 I nästa avsnitt presenteras respondenternas upplevelse och förhållande till stadsdelen. 

Dessutom avses individuella tolkningar belysas för att synliggöra eventuella likheter och 

skillnader hos könen. 

 

6.4 Trygghetsupplevelser och omständigheter som påverkar transport 

Trygghetsperspektivet hos respondenterna kan till viss del påvisas i kartläggningsresultatet då 

samtliga antalet transporttillfällen i det offentliga rummet var likvärdigt. Kartläggningen 

tydliggjorde även att samtliga respondenter använde den mest effektiva vägsträckan till 

respektive måldestinationer. Ett undvikande rörelsemönster kunde därmed inte identifieras i 

kartläggningsresultatet. Det ovanstående resultatet utelämnar dock respondenternas intryck och 

upplevelser av Luthagen. I detta avsnitt kommer därför respondenternas personliga upplevelse 

från kartläggningen presenteras. Dessutom avses ett allmänt trygghetsperspektiv lyftas fram av 

Luthagen där varierande faktorer påverkade trygghetskänslan. 

Trygghet är ett begrepp som samtliga respondenter kunde relatera till stadsdelen Luthagen. 

Detta framhävs delvis via respondenternas varierande rörelsemönster i kartdagboken men även 

att samtliga respondenter beskrev Luthagen som familjärt med en hög trygghetskänsla. 

Samtliga respondenter ansåg att kombinationen av mindre gator, radhusbostäder och parker 

förstärkte trygghetsupplevelsen. Resultatet tydliggjorde dock att trygghet uppstod på olika 

villkor mellan könen, och att trygghet inte visade sig vara en konstant upplevelse utan 

förändrades över tid och rum. 

Lars intervjuresultat tydliggjorde att kännedom av stadsdelen skapade en trygghetskänsla 

i hela stadsdelen och säger att vid transport i sitt område har man inte så mycket känslor eller 

tankar. Lars tydliggör att hans kännedom av Luthagen bidrar till en hög trygghet och frihet. 

Dessa faktorer möjliggjorde därmed en variation av transportvägar i Luthagens offentliga rum. 

Lars påpekar även att dygnets mörka timmar inte gör honom otrygg, mörkret hindrar snarare 

hans praktiska framkomlighet, vilket han menar försämrar trafiksäkerheten. Erik framförde att 

det inte fanns någon väg i Luthagen som han aktivt skulle undvika. Däremot hävdar han att 

vissa gatstråk i utkanten av luthagen kännas lummiga. Erik påpekar dock att Luthagens 
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lummiga utkanter inte genererar otrygghet utan istället minskar användbarheten då mindre 

trafikerade gatstråk skapar en försämrad funktionalitet. Eriks rörelsemönster i Luthagen 

påverkas därmed inte märkbart av dygnets mörka timmar utan menar att otrygghet uppstår mot 

de centrala delarna av Uppsala. 

Karin hade svårigheter med att identifiera områden hon ansåg otrygga i Luthagen, men 

svarade likt Erik, att Luthagens utkanter kan skapa obehagskänslor. Karin beskriver Luthagen 

som en trygg stadsdel både under dag och kvällstid och har aldrig ändrat rörelsemönster på 

grund av obehagskänslor. Karin påpekar likt Lars att lokalkännedom bidrar till obehindrat 

rörelsemönster i stadsdelen. Hon ifrågasätter samtidigt utfört rörelsemönster med att säga om 

transport gjorts utan sällskap av sambo, hade jag då tagit samma vägar? Karin poängterar att 

Luthagen är en lugn och familjär stadsdel som främjar rörelse. Likt Erik och Karin är Stinas 

otrygghet kopplad till dagens sena, mörka timmar. Stina menar att tryggheten varierar beroende 

om det är mörkt eller ljust utomhus och säger: Jag går sällan eller aldrig hem själv på kvällen 

utan i så fall med kompisar. 

Resultatet visar därmed att kvinnorna och männens upplevelse av Luthagen från ett 

trygghetsperspektiv är likvärdigt men att trygghetsupplevelsen förändras över tid och olika rum. 

Männen upplevde de sena timmarna och mörkret som praktiska hinder och ifrågasätter därmed 

inte sin transport baserat på upplevda missgynnande förhållanden. De anser att Luthagen är en 

trygg stadsdel oavsett tid på dygnet. De manliga respondenternas rörelsemönster utfördes 

därmed utan eftertänksamhet och reflektion om otrygghet. Kvinnorna tenderar i högre grad att 

uppleva otrygghet vid dygnets sena och mörka timmar, vilket i vissa fall medförde ett 

reflekterande tankesätt som innebar eftertänksamhet, kommunikation eller sällskap med 

närstående vilket gav en unik upplevelse och frihetsaspekt i Luthagen. 

Andra omständigheter som påverkade transport i stadsdelen är kalkylering med risker, 

varierande upplevelser, och tidigare erfarenheter. Intervjuerna påvisade ett samband mellan 

transport i det offentliga rummet och riskkalkyleringar. Som tidigare nämnt kunde brist på 

trygghet fabricera känslor av att behöva planera sitt transportmönster direkt eller indirekt. 

Resultatet visade att samtliga respondenter utförde kalkyleringar vid transport i det offentliga 

rummet. Studien visade däremot att risker och vad som ansågs påverka transport i Luthagen till 

viss mån skiljde mellan studiens kvinnliga och manliga respondenter. Majoriteten av 

riskkalkyleringar som respondenterna använde sig av var uteslutande på kvällarna då mörkret 

infann sig. 

Lars tydliggör att trafikerade vägar innebär risker och att vägar som istället tas är mindre, 

slingriga och otrafikerade. Lars menar därmed att fler människor och trafik när transport utförs 

med gång och cykel är korrelerat till ett högre risktagande. Brist på trygghet var dock inte en 

avgörande faktor för transport utan istället vägar som gav honom ett transportflöde och 

minimering av skaderisker från andra trafikanter. Därmed var den praktiska framkomligheten 

en central beståndsdel som påverkade Lars transport, där nivån av trygghet inte var en 

avgörande faktor. 

Erik påpekar att valet av alternativa vägar tas på grund av att undvika praktiska olägenheter 

som kan hindra fortsatt transport. Att Erik har en generell känsla av obehag av mörker är 

tidigare nämnt, däremot hävdar Erik att obehagskänslor som påverkar rörelsemönstret endast 
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uppstår mot de centrala delarna av Uppsala. I Luthagen tas dock sällan eller aldrig alternativa 

vägval på grund av otrygghet, utan uteslutande av praktiska skäl. 

Till skillnad från Lars och Eriks svar så påverkas Stinas rörelsemönster i högre grad av 

dygnets mörka och ljusa timmar. Stina framhäver att transport kan göras fritt och oplanerat 

under dagsljus. Under kvällstid säger Stina På mina kvällspromenader tänker jag mer på vart 

jag går och förklarar därefter att promenadstråken på kvällen oftast går i raka linjer längst med 

vägar och bostadsområden. Vidare framhäver Stina att transporter som görs kring 

”riskområden” som till exempel parker eller tunnlar undviks på kvällar och när det är mörkt 

utomhus. Således modifieras rörelsemönstret till att gå längst med riskområden och inte rakt 

över. Stina säger att jag vill minimera risker där det kan hända någonting. Resultatet från 

kartläggningen och intervjuerna visar således att Stina aldrig avstår från transport i Luthagen 

utan istället anpassar rörelsemönstret utifrån rådande omständigheter. 

Karin förklarar att hon inte tar omvägar eller anpassar sitt rörelsemönster under kvällstid. 

Hon påpekar sitt vägval på kvällen genom att säga Känner inte att jag väljer att gå andra vägar 

om det är mörkt. Karin lyfter vid intervjuns gång fram begreppet ”social kontroll” som hon 

förklarar som en social övervakning. Vidare förklarar hon att förekomst av växtlighet, 

byggnader och vägar vid varandra inte nödvändigtvis skapar ett område som medför trygghet 

eller användbarhet. För att trygghet ska uppnås menar Karin att växtlighet, byggnader och vägar 

inte bara ska stå samman, utan måste sammankopplas på ett sätt så att en god översikt av 

områden möjliggörs. Ytterligare exempel för en social kontroll menar Karin är att huset har 

fönster riktade mot parken eller dörren till trappuppgången riktad mot gatan, vilket skapar 

förbindelse med parken som i annat fall skulle bli dolt av husfasader. Hon tillägger även att 

vänner i hennes närhet ibland direkt eller indirekt kalkylerar med risker när transport genom 

exempelvis parker utförs. Karin tydliggör dock att Luthagens offentliga rum inte påverkar sitt 

individuella rörelsemönster. 
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7.0 ANALYS 

 

Detta avsnitt ämnar analysera framställt resultat mot studiens teoretiska avsnitt. I analysen 

nedan förs olika resonemang som ämnar ge svar åt studiens forskningssyfte och frågeställning. 

Inledningsvis avser studiens resultat analyseras mot de analysbegrepp som teorin behandlar, 

med utgångspunkt i utfört rörelsemönster och vad som påverkade rörelsemönstret. Därefter 

ämnar analysen förklara, vilken mån respondenternas rörelsemönster och upplevelser kan 

tolkas från olika genusperspektiv. 

 

7.1 Rörelsemönster & faktorer 

Den uppenbara skillnad som uppmärksammades hos kvinnornas och männens transportmönster 

synliggjordes i val av transportmetod. Kvinnorna var de enda som använde kollektivtrafik i det 

vardagliga transportmönstret. De ansåg kollektivtrafik som den mest effektiva och användbara 

transportmetoden på grund av arbetsplatsens lokalisering. De manliga respondenternas 

arbetsplats var beläget på ett avstånd där cykel ansågs som den mest effektiva 

transportmetoden. Då båda könen uttryckte att den mest effektiva transportmetoden användes, 

tolkar jag dessa transportmetoder i detta avseende som likvärdig. 

Kartläggningen visar att antalet transporttillfällen var likvärdigt mellan samtliga 

respondenter. Likheterna tydliggörs även i den breda och varierande användningen av 

Luthagens offentliga rum där transport till arbetet, vardagliga åtaganden, spontan och icke 

spontan transport utfördes (figur 2–5). Lieberg (1992, s101) motsätter sig dock synen på att det 

offentliga rummet används av alla då hon menar att det inte stämmer överens med verkligheten. 

Clara Greed (1994, se Forsberg, 2005, s.465) menar dessutom att det offentliga rummet kan 

fungera hämmande för individer vilket kan förhindra fysisk rörelse och sociala relationer. 

Lieberg och Greeds påståenden kan till viss del påvisas i studiens resultat då individuella och 

könsuppdelade upplevelser identifierades. Analysen avser därmed utgå från analysbegreppen 

trygghet, risker, rädsla och frihet. 

Clara Greed (1994, se Forsberg, 2005, s.465) hävdar att fysiska strukturer kan återspegla 

beteenden på individer och orsaka beteenden och sociala strukturer som planeringen inte hade 

för avsikt att orsaka. Studien visade att samtliga respondenter hade en överensstämmande 

uppfattning om att Luthagen ansågs trygg och familjär. Denna delade åsikt ger därmed en 

allmän bild av stadsdelen som trygg, som främjar rörelse. Resultatet kunde dock identifiera att 

Lars och Eriks trygghetsupplevelse i Luthagen var relativt oberoende av faktorer som de 

kvinnliga respondenterna ansåg hämmande.  Detta går i linje med Listerborn (2002), Andersson 

(2005), Hayden (1980) och Folksälsomyndighetens (2016) klargörande, om att 

trygghetsupplevelsen har en tydlig könsstruktur och att kvinnor tenderar till att uppleva högre 

osäkerhet i det offentliga rummet. Listerborn, Andersson och Hayden tydliggör att 

trygghetsupplevelsen hämmas av tid på dygnet, om det är mörkt eller ljust utomhus, varierande 

erfarenheter och tolkning av det offentliga rummet, vilket kunde således identifieras hos de 

kvinnliga respondenterna. Stina tydliggör att tryggheten varierar beroende på om det är mörkt 

eller ljust utomhus, säsong och klockslag. Vid missgynnande förhållanden säger Stina att: Jag 

går sällan eller aldrig hem själv på kvällen utan i så fall med kompisar. Karin menar att tidigare 

nämna faktorer inte påverkade hennes rörelsemönster i Luthagen. Hon ifrågasätter dock hennes 
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rörelsemönster och säger: Om transport gjorts utan sällskap av sambo, hade jag då tagit samma 

vägar? Att trygghet och otrygghet är subjektiv går i linje med Listerborns (2002, s.74) 

konstaterande. Detta konkretiseras i Karin och Stinas upplevelser då de inte delar samma 

uppfattning om när Luthagen är otryggt. Trots att inte Karin och Stina inte delar samma 

föreställning om när Luthagen är otryggt, ifrågasätter de sin plats i stadsdelen. Detta tolkar jag 

som underliggande social underordning där otrygghet för kvinnor är normaliserat (Andersson 

2005, ss.45-47). De manliga respondenterna tenderade inte att ifrågasätta tryggheten på samma 

sätt då de tydliggjorde att, rörelse i Luthagen utfördes utan eftertänksamhet, vilket kan 

korreleras med Anderssons (ibid) beskrivning om mannen som överordnad i det offentliga 

rummet. 

Sammanställningen av kartläggningen och intervjuerna synliggjorde individuella 

dimensioner som medförde varierad tolkning av Luthagen, vilket Andersson (2001, ss.30, 38), 

Lieberg (1992, ss.101–102) och Listerborn (2002, ss.142–144) menar beror på individens olika 

erfarenheter och varierande social kontext. Faktorer som årstid, väder och tid på dygnet var 

också omständigheter som påverkade respondenternas rörelsemönster, vilket stämmer överens 

med Anderssons (2005, ss.11, 12, 42) påstående om att rörelse påverkas av när och var 

förflyttning sker. 

Trots att varierande faktorer påverkade respondenternas rörelsemönster på olika sätt var 

begreppet rädsla inget som uppmärksammades i intervjuerna. Andersson (2005, ss.44, 46) 

menar att ordet, rädsla inte används av kvinnor då ordet ger en onyanserad bild av svaga 

kvinnor som behöver hjälp av starka och orädda män. Att kvinnorna inte använde begreppet 

rädsla menar jag dessutom beror på Luthagens holistiska trygghetsupplevelse. 

Ytterligare anledning för anpassat rörelsemönster är kalkylering av risker. Riskerna 

innebär att blir utsatt eller riskerar att bli utsatt för våld, vilket enligt Folkhälsomyndigheten 

(2016) var orosmoment som påverkade kvinnor i högre grad än män. Karin och Stinas resultat 

kunde dock inte lokalisera att dessa specifika orosmoment. Stinas anpassade rörelsemönster 

kan dock tolkas till undvikande av orosmoment som kan innebära inskränkning på det 

vardagliga livet. Stina menade att: Jag vill minimera risker där det kan hända någonting. Detta 

går att korrelera med Anderssons (2001, s.30) argument att otrygghet och säkerhet ofta används 

synonymt. Därmed innebär minimering av risker en högre trygghet vilket uttrycker högre 

säkerhet. 

Det sista begreppet som analysen avser behandla är frihet. Listerborn (2002, s.144) belyser 

att individers frihet är viktig att uppmärksamma för att blottlägga samhällsstrukturer och 

normer. Detta för att lokalisering av bristfällig frihet kan uppmärksammas och motarbetas. 

Variation av frihet kunde således identifieras i beskrivningen av rörelsemönstret i Luthagens 

offentliga rum. Resultatet identifierade att Karin och Stina använde mentala kartor i högre grad 

än de manliga respondenterna då bland annat mörkret skapade en mentala kartor som 

resulterade i rörelse dit riskfri transport kunde utföras. Däremot kunde anpassat rörelsemönster 

i Luthagen endast lokaliseras till Stinas rörelsemönster. Denna tolkning går i linje med 

Valentines (1989, s386) uttalande, som menar att kvinnor använder sig av mentala kartor, där 

information från sekundärkällor eller information från media skapar ett undvikandebeteende. 

De två manliga respondenterna hade ett gemensamt konstaterande, att transporten i Luthagen 

utfördes känslolöst. Det anpassade rörelsemönstret utfördes istället i egenskap av praktisk 
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framkomlighet, vilket skapar en unik och förutsättningslös aspekt av frihet. Listerborn (2002, 

s32-33) menar att frihet inte är absolut utan situerad, vilket från ovanstående beskrivning 

tydliggörs genom att kroppen och individen utgör varierande situationer och risker i det 

offentliga rummet som influerar den kvinnliga friheten i stadsdelen. Studien visar dock att kön 

kan vara avgörande för upplevelsen av frihet, vilket överensstämmer med Listerborns (2002, 

ss-143-144) påstående om varierad frihet och privilegium i samhället. 

Utifrån Baumans (1999, se Listerborn, s.142) definition av frihet som bland annat innebär 

individuell spontanitet och vilja kan likvärdig frihet utläsas från kartläggningen. Frihet kunde 

därmed inte lokaliseras av en entydig förklaring utan definierades olika beroende på situation 

och omständigheter. Studien kunde dock identifiera att kvinnor tenderade till att söka sällskap 

vid transport för att förstärka trygghetskänslan och frihetskänslan. 

 

7.2 Genusperspektiv 
Med hjälp av respondenternas kartläggning och intervjuer avser detta avsnitt belysa 

genusordningen i Luthagens offentliga rum. Detta för att åskådliggöra respondenternas socialt 

kulturella relation till Luthagen offentliga rum. 

 Att endast utgå från rörelsemönster för att lokalisera genusstrukturer i Luthagens 

offentliga rum var således problematiskt. Därför analyseras studien utifrån Forsbergs (2005, 

s.465) synsätt, att de byggda strukturerna som är tillämpade i det offentliga rummet är skapade 

utifrån historiska föreställningar. Detta kan således te sig problematiskt idag då samhället 

förändras över tid. Analysen nedan använder därmed varierande faktorer för att ge svar år 

frågeställningen. 

Andersson (2005, s.35) belyser att genusordningen ger kvinnan och mannen olika plats och 

attribut i samhället. Detta kunde lokaliseras i männens förhållande till Luthagens offentliga rum 

där ett självklart och obetänksamt förhållningssätt förekom. En kvinnlig respondent kunde 

antydan till underbyggande acceptans till att förhålla sig till risker som stundtals uppstod i 

stadsdelen.  Acceptansen kunde därmed skapa ett undvikande beteende, vilket i förhållande till 

studiens manliga respondenter, är ett skiljt beteende kopplat till rörelsemönster. Detta kopplar 

jag till Anderssons (2005, ss.35–35) förklaring om normgivande attribut där kvinnans 

underordning skapar plats för mannens överordning och reproduktion av rum. Mannens 

förhållande blir således normgivande vilket normaliserar kvinnans upplevelse i det offentliga 

rummet. 

Trots att den fysiska planeringen ofta beskrivs som könsneutral av stadsplanerare (Larsson 

& Jalakas, 2014, s.51) uppstod skillnader mellan könen som tenderade att ge studiens kvinnliga 

respondenter en underordnad roll. Utifrån ett genusperspektiv kunde analysen, utifrån Stinas 

rörelsemönster och intervju påpeka att Luthagen inte tedde sig könsneutralt. Stina framhäver 

att transport utfördes runt riskområden, som tillexempel tunnlar och parker – för att minimera 

riskområden. Dessutom transporterade sig Stina längst stora vägar vid transport i mörker, vilket 

jag tolkar som en underbyggd acceptans till att anpassa rörelsemönstret i stadsdelen. Att 

beskriva planeringen som könsneutral riskerar därmed att förbise kvinnor och mäns varierande 

användning och upplevelser av det offentliga rummet, vilket istället skapar könsblindhet (ibid 

ss.51–52). Att Sina undvek och anpassade sitt rörelsemönster i Luthagen överensstämmer även 

med Forsbergs (2005, s.19) resonemang, att olika byggnationer och varierande objekt i städer 
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besitter olika könsmärkningar som förenas med händelser och tolkningar, vilket styr hur det 

offentliga rummet utnyttjades. Kvinnans potential att utnyttja gatans offentlighet med tillgång 

till offentliga kontakter och personliga blir då i förhållande till mannen begränsat, vilket 

indikerar att rummet inte är ett öppet rum för alla (Lieberg, ss.98, 101). Simonsen (2001, s.49) 

förklarar dessutom att människans invanda sociala spel är skapat från en vardaglig användning 

som visar hur det sociala spelet ska utföras. 

Att genusordningen kunde identifieras till områden där kvinnor tenderade att undvika när 

förhållandena upplevdes missgynnande gick även i linje med Clara Greeds (1994, se Forsberg, 

2005, s.465) påstående, där hon menar att vissa byggnationer kan verka som ett hinder för 

stadens invånare genom att hindra interaktion. 

Huruvida om undvikanden av områden som besitter missgynnande förhållanden tydliggör 

genusordning eller förnuft, är utifrån denna studie svårt att fastställa. Medan 

folkhälsomyndighetens (2016) rapport visar att kvinnor rörelse i det offentliga rummet med 

otrygghet, vill jag påpeka att resultatet från denna studie belyser självsäkerhet och ett likvärdigt 

rörelsemönster i Luthagens offentliga rum. Detta på grund av respondenterna utförde spontana 

och vardagligt rörelsemönster fortlöpande genom studien. Jag vill dock hävda att ett normativt 

underliggande förhållningssätt av Luthagen kan lokaliseras hos manliga respondenterna, där de 

kvinnliga respondenternas inställning till det offentliga rummet hämmas i varierad omfattning. 
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8.0 Sammanfattning och slutsatser 

 

Denna uppsats har redogjort likheter och skillnader mellan kvinnor och mäns rörelsemönster i 

Uppsala Luthagen. För analys och jämförelse har analysen utfått från utvalda analysbegrepp 

för att belysa hur det vardagliga rörelsemönstret har genomförts. Slutligen har studien 

presenterat belyst Luthagen utifrån ett genusperspektiv. De metoder som användes var 

individuella kartdagböcker kombinerat med semistrukturerade intervjuer. 

Sammanfattningsvis visar studien att kvinnors och mäns rörelsemönster ter sig likvärdigt i 

Luthagen, Uppsala då vardaglig och spontan rörelse utfördes under hela studieperioden.   

Transport utfördes även i samma mängd av samtliga respondenter, vilket kartläggningen 

tydliggör (figur 2–5). Ett betydelsefullt resultat från studien visar att upplevelsen av Luthagens 

offentliga rum ter sig varierande mellan kvinnor och män. Utifrån detta resultat urskildes viss 

skillnad i rörelsemönster där kvinnorna tenderade till att anpassa sitt rörelsemönster utifrån 

varierande tolkningar av stadsdelen. Deltagarnas varierande tolkning av analysbegreppen 

trygghet, risker, rädsla och frihet till viss del var könsspecifika. Trots kunde endast en antydan 

i det vardagliga rörelsemönstret uppmärksammas mellan de kvinnliga och manliga 

respondenterna. Undersökningen visar även att utfört rörelsemönster påverkades av, tid på 

dygnet, hur transporten utfördes, vilket slutmål och vilket syfte transporten hade. Båda könen 

hade dock en generell trygghetsupplevelse i Luthagen, vilket både kvinnorna och männen ansåg 

främja rörelse. Dessa faktorer, i kombination med upplevelser av det offentliga rummet skapade 

för studiens kvinnliga respondenter ett anpassat tankesätt och därmed antydan till anpassat 

rörelsemönster. 

Genusordningen i Luthagen tydliggörs när, periodvis återhållsam rörelse och upplevelse 

synliggjordes av de kvinnliga respondenterna, vilket inte kunde identifieras i samma grad hos 

de manliga respondenterna. I linje med Simonsens (2001, se Forsberg) argument att världen är 

skapad av våra kroppar med hjälp av beteenden och rutiner återspeglar därmed Luthagen 

mannens normativa svängrum och utnyttjande av det offentliga rummet. 

 

8.1 Implikationer 

Studien har i viss mån utvecklat förståelsen om hur kvinnors och män använder Luthagens 

offentliga rum. Undersökningen har dessutom ökat insikten om lokala, varierande och 

individuella upplevelser. Undersökningsresultaten tyder därmed på att studier bör specificera 

undersökningsområden så individuella eller samhälleliga spörsmål kan evalueras och lyftas 

fram som lokal eller samhällspolitiska frågor. Medan denna undersökningen inte kunde 

klargöra ett tydligt resultat kopplat till kvinnors och mäns olika användning av Luthagens 

offentliga rum bekräftade den dock underliggande samhällsstrukturer. Fler studier är 

nödvändigt för att öka kunskapen om vardagliga individuella upplevelser och användning av 

det offentliga rummet. Detta för att det offentliga rummet och individer är under kontinuerlig 

förändring, vilket tyder på att inget forskningsresultat är statiskt. Studiens implikationer av 

kvinnans och mannens relation till det offentliga rummet kan belysa skillnader i hur kvinnor 

och män använder det offentliga rummet. Att göra det offentliga rummet tillgängligt är en 

aspekt men att implementera ett användbart rum är en ytterligare aspekt. 
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8.2 Begränsningar av studien 

Slutligen beaktas en rad begränsningar i studien. Den första är antalet respondenter som kan 

begränsa den kvalitativa informationen. Denna begränsning kan innebära bortfall av perspektiv 

som kunde skapat en annorlunda analys och slutligen resultat. Dessutom kan begränsat antal 

respondenter inverka på generaliserbarheten då fler svar behövs för att ge en holistisk bild av 

stadsdelen. Ytterligare svaghet i studien var svårigheten att utvärdera huruvida rörelsemönstret 

var likvärdigt eller inte. För att förbättra detta behövs flera involverade respondenter under en 

längre undersökningsperiod. 

Gällande intervjuerna som hölls hemma hos respektive respondent uppstod 

störningsmoment som tillfälligt avbröt intervjuprocessen. Hur respondenterna påverkades av 

respektive störningsmoment var dock svårt att avgöra. Samtliga intervjuer färdigställdes dock 

och gav tillräcklig data som gav möjlighet till analys. Säsongen kan dessutom påverkat 

kartläggningen och utförda intervjuer då det offentliga rummet kan framställs varierat på 

sommar och vintermånaderna i form av kvälls och dagsljus, vilket kan orsaka varierande 

upplevelser. I studien framkom det även oförutsedda händelser som innebar att bland annat 

sjukdom, väder och oplanerade händelser påverkade rörelsemönstret och hämmade 

insamlingen av data. Slutligen begränsas studien till följd av dess begränsade empiriska 

underlag, vilket försvårar urskiljningen mellan könens rörelsemönster. 

 

8.3 Vidareforskning 

Intressanta forskningsförslag för komplettering och utveckling av denna studie kan vara en 

utökad studie på fler bostadsområden i Uppsala. Detta kan således ge möjligheter att identifiera 

ytterligare aspekter av upplevelser och strukturer. Att fragmentera och studera separata 

bostadsområden individuellt tror jag är en metod som kan synliggöra strukturer som annars är 

svåra att synliggöra. Därför kan en jämförelse mellan samtliga stadsdelar utföras för arbete mot 

jämställhet och hållbarhet. Förslagsvis skulle studien verka över en längre tidsperiod för att få 

ett mer långsiktigt resultat. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Namn? 

Ålder? 

Arbete? 

Hur länge har du bott i Uppsala? 

I Luthagen? 

 

Projektet: - Semistrukturerad intervjuguide med kartresultatet som utgångspunkt. 

Beskriv ditt vardagliga rörelsemönster utomhus. (lång eller kort transport? Syfte med 

transporten? 

Transportmedel för kortare sträckor? Varför? 

Vardagligt transportmedel? Varför? 

Hur många gånger per dag transporterar du dig utomhus? (övervägande till fots eller cykel? 

 

Transportmönster med cykel och till fots, även upplevelseaspekt: 

Vilka vägar använder du när du promenerar? Och cyklar?  

Varför använder du dig av vissa sträckor när du går? Och cyklar? 

Finns det några transportvägar du väljer framför några andra? När du går? Och cyklar? 

På vilket sätt förhåller du dig till Luthagens offentliga rum vid kartläggningsperioden? 

Finns det specifika vägar i Luthagen du upplever mer trygg?  

Hur förhåller du dig till transportsträckor du undviker? 

Exemplifiera platser som du kan upplever främjar rörelse, hämmar. 

Hur förhåller du dig till dessa? 

Olika förhållande till Luthagen vid dagtid och kvällstid? 

Sammanfattning. 

Finns det något du vill tillägga? 

Frågor till mig? 

Får jag återkomma för en kortare intervju om jag har frågor? 
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