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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att studera kvinnors tillgång till det offentliga rummet i särskilt 

utsatta förorter inom Järvaområdet i Stockholms län. Denna studie bygger på en kvalitativ 

forskningsmetod och har sin grund i semistrukturerade intervjuer med tio kvinnor, som berättar 

om sina upplevelser av att bo i särskilt utsatta förorter inom Järvaområdet i Stockholms län. 

Studiens resultat och analys grundas på några teoretiska utgångspunkter och valda teman: Den 

kvinnliga rollen och Patriarkatet, Makt och Frihet och Förtryck och Symboliskt våld.  

Resultatet har visat att det som påverkar kvinnors tillgång till det offentliga rummet i särskilt 

utsatta förorter inom Järvaområdet i Stockholms län är, kvinnornas begränsade makt och frihet 

samt den rådande könsmaktsordningen, i form av ett patriarkalt samhälle. Resultatet visar att 

män, genom olika metoder behärskar, exploaterar och förtrycker kvinnor i det offentliga 

rummet i särskilt utsatta förorter. Detta sker genom både direkta handlingar och genom 

indirekta handlingar, genom olika former av förtryck och symboliskt våld. Kvinnor behandlas 

inte på samma sätt som män i det offentliga rummet och det kan tolkas som att män inte ser 

kvinnor som jämställda med män eller att män som grupp anser sig vara överordnade kvinnor 

som grupp. Resultatet visar även att kvinnor begränsas från att agera efter fri vilja på grund av 

den rådande bilden av ”den kvinnliga rollen” och för att kvinnor, enligt män, inte får avvika 

från den normen. Det patriarkala samhället och den manliga rådande könsmaktsordningen i 

dessa särskilt utsatta förorter är några av anledningarna till varför kvinnor och män behandlas 

olika i det offentliga rummet i särskilt utsatta förorter inom Järvaområdet i Stockholms län.  

Sammantaget kan man utläsa av studien att kvinnor har en begränsad tillgång till det offentliga 

rummet i dessa särskilt utsatta förorter inom Järvaområdet i Stockholms län. Studiens resultat 

bör beaktas som ett stort problem för samhället, eftersom kvinnor ofrivilligt tilldelas en 

underordnad position i förhållande till män, som utgör normen, vilket inte är rättvist. 

 

Titel: Kvinnors tillgång till det offentliga rummet – En kvalitativ studie om kvinnors tillgång 

till det offentliga rummet i särskilt utsatta förorter inom Järvaområdet i Stockholms län. 

 

Författare: Simel Chabo och Irene Kipouros  

Nyckelord: Förort, makt, frihet, förtryck, män, kvinnor.    

Antal ord: 14 959 



Abstract 

The purpose of this study is to study women's access to public space in particularly vulnerable 

suburbs within the area of Järva in Stockholm County. This study is based on a qualitative 

research method and has its foundation in semistructured interviews with ten women, telling 

about their experiences of living in particularly vulnerable suburbs within the area of Järva in 

Stockholm County. The results and analysis of the study are based on some theoretical starting 

points and chosen themes: The Female Role and Patriarchate, Power and Freedom and 

Repression and Symbolic Violence.   

 

The result has shown that what affects women's access to public space in particularly vulnerable 

suburbs in the area of Järva in Stockholm County is the limited power and freedom of women 

and the prevailing patriarchate system, in the form of a patriarchal society. The results show 

that men, through different methods such as through repression and symbolic violence, master, 

exploit and repress women in public space in particularly vulnerable suburbs. This happens 

through direct actions and through indirect actions, through various forms of oppression and 

symbolic violence. Women are not treated in the same way as men in public space, and can be 

interpreted as men not seeing women as important as men or that men as a group consider 

themselves to be superior women as a group. The results also show that women are restricted 

from acting for free will because of the current picture of "the female role" and because women, 

according to men, may not deviate from the norm.  

 

Overall, the study shows that women have limited access to public space in these particularly 

vulnerable suburbs in the area of Järva in Stockholm County. The outcome of the study should 

be considered as a major problem for society, because women are involuntarily assigned a 

subordinate position to men who make up the norm, which is not fair. 
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”Vi tjejer från orten vårt hem är som en tunnelbanestation utan SL kort, vi är spärrade. När 

det är ni som ska lära er kontroll är det vi som blir kontrollerade. Vi ska prata, skratta, klä oss 

rätt annars har ni mage att hävda att ni blir distraherade. Vi är 50 procent av orten men syns 

inte. Vi är 50 procent av orten men hörs inte. Grabbarna gör orten osäker på kvällarna, samma 

grabbar blir sen anställda för att patrullera. Vi tjejer åker in till stan, har bytt 30 linjer för att 

fika för att ingen ska kunna spionera. Vi bor också här men det är ej det tänket. Vi undviker 

centrum, torget och bänken. Bröder det är er uppgift att få oss att ändra på det tänket” 

(Edström, 2016). 

1. Inledning 

Det offentliga rummet är en plats där allmänheten ska kunna vistas fritt. Ett offentligt rum kan 

exempelvis vara gator, parker, torg, och gallerior (Nationalencyklopedin (u.å.) offentligt rum). 

För att kunna arrangera allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på offentliga 

platser, krävs det tillstånd från myndigheterna (Nationalencyklopedin (u.å.) offentlig plats). Det 

är staten som både äger, styr, och ansvarar för det offentliga gaturummet (González, 2016:66). 

Det har en stor betydelse för människor i det moderna samhället att kunna röra sig fritt på en 

offentlig plats och det utgör även en av demokratins grundpelare. Demokratins grundpelare står 

för tolerans, acceptans, jämlikhet och delaktighet. Genom att mötas i det offentliga rummet kan 

människan lära sig att acceptera och respektera varandra och samhället. Det är genom mötet 

med andra som vi kan få en förståelse för människors olikheter och likheter. Möten ger individer 

en chans att socialisera sig med varandra och på så sätt skapa en anknytning till varandra och 

samhället. Det är nämligen när människor möts, som utveckling kan ske (Lilja, 2011:17). I 

Sverige förespråkas frihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. En viktig samhällsfråga 

är dock om det verkligen råder frihet och jämlikhet mellan kvinnor och män i särskilt utsatta 

förorter och huruvida kvinnors tillgång till det offentliga rummet är detsamma som männens.  

Den 4 april 2017 sändes reportaget ”Flykten från moralpolisen” på TV 4 från programmet Kalla 

Fakta (Kalla fakta, 2017). Reportaget handlar om kvinnor som bor i särskilt utsatta förorter runt 

om Järvaområdet i Stockholms län och om deras uppväxt och trivsel i området. Av programmet 

framgår att kvinnorna inte känner att de kan röra sig fritt inom dessa särskilt utsatta förorter 

utan att bli trakasserade av män och att kvinnorna får utstå slagord och hotfulla blickar från 

många av männen i områdena. De intervjuade kvinnorna berättar även att de måste följa vissa 

informella regler som råder i området och att kvinnor ständigt är övervakade av män, kända 
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som okända. Dessa övervakare kan exempelvis vara manliga grannar, vänner, bekanta och även 

av pojkar. Dessa ”övervakare” tycker sig ha rätt att trakassera och hota kvinnor som bryter mot 

deras uppställda informella regler. Kvinnor som bor i särskilt utsatta förorter riskerar att bli 

trakasserade och hotade om de exempelvis dricker ett glas vin på offentlig plats, lever ensamma 

utan en man i hushållet eller bär kläder som männen anser vara utmanande (Gissèn, 2017). 

Kvinnorna i reportaget från Kalla fakta anser inte att de har lika mycket frihet som männen i 

området (Kalla fakta, 2017). Med frihet avser kvinnorna rätten att exempelvis själva kunna välja 

sin klädsel, sitt agerande och sina uttryck i det offentliga rummet.  

Ovan beskrivna manliga dominans kan förklaras genom det så kallade symboliskt våldet 

gentemot kvinnor (Bourdieu, 1999:11). Det symboliska våldet ses som ett omärkligt och milt 

våld som inte har några reella effekter, i motsats till det fysiska våldet. Teorin om det 

symboliska våldet kan användas för att förstå hur förtryck mot kvinnor kan uttryckas på, inte 

bara genom fysisk väg, utan även symboliskt. Det symboliska våldet uppstår vanligtvis på 

grund av felaktiga tolkningar, en sådan tolkning är exempelvis tron om att den manliga 

dominansen är naturlig och består genom generationer.  

Förutom nyss nämnda reportage, finns en uppsjö av nyhetsartiklar och andra reportage som 

handlar just om kvinnors upplevelser av utanförskap inom särskilt utsatta förortsområden i 

Sverige (Gissèn, 2017). Reportaget från Kalla Fakta väckte ett stort intresse hos oss författare 

och ligger till grund för denna studiens valda ämne, dels för att vi är kvinnor som växt upp i 

förorter söder om Stockholm och Västerort, dels för att vi är socionomstudenter som berörs av 

denna typen av samhällsfrågor. Vi bestämde oss för att skriva denna uppsats för att ta reda på 

mer om den rådande verkligheten för kvinnor i dessa särskilt utsatta förorter. Genom att studera 

detta ämne kan vi få, en djupare förståelse för hur det är att vara kvinna och leva i särskilt utsatta 

förortsområden i dagens svenska samhälle, samt en djupare förståelse av kvinnors upplevda 

utrymme i det offentliga rummet i särskilt utsatta förorter inom Järvaområdet i Stockholms län.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kvinnors tillgång till det offentliga rummet i särskilt 

utsatta förorter inom Järvaområdet i Stockholms län. Förorterna som vi kommer rikta in oss på 

är Rinkeby, Tensta, Husby och Akalla.   
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1.2 Frågeställningar   

1. Vad påverkar kvinnors tillgång till det offentliga rummet i särskilt utsatta förorter?  

2. Hur behandlas kvinnor av män i det offentliga rummet i särskilt utsatta förorter?  

1.3 Avgränsningar  

Denna studie har avgränsats till att enbart utreda kvinnors upplevelser av att leva i särskilt 

utsatta förorter inom Järvaområdet i Stockholms län. Förorterna som är belägna inom 

Järvaområdet är Rinkeby, Tensta, Husby och Akalla. Manliga respondenter och övriga förorter 

har därmed avgränsats från studien. Samtliga respondenter i denna studie är kvinnor i åldrarna 

21 – 45 år och en avgränsning har gjorts från yngre respektive äldre kvinnor än det valda 

åldersspannet.  

1.4 Relevans för socialt arbete 

Vi är socionomstudenter som anser att detta är ett viktigt ämne att fördjupa sig inom, eftersom 

vi i vårt arbete säkerligen kommer att bemöta kvinnor från olika särskilt utsatta förorter. Det är 

viktigt för oss att kvinnor har samma rättigheter som män i vårt samhälle och att kvinnor känner 

sig fria och har makt över att bestämma över sig själva och sina egna liv. En kvinna ska enligt 

oss själva få bestämma över vem de vill vara och hur de vill leva. Om männen i vårt samhälle 

känner att de har rätt att styra över kvinnor, är det något som samhället bör ta på allvar och 

komma i bukt med. Det är även skrivet som ett mål i Socialtjänstlagen 1 kap 1 § att samhället 

ska främja att människor känner sig trygga i både sina ekonomiska och sociala situationer. Män 

och kvinnor ska ha jämlika levnadsvillkor och kunna vara aktivt deltagande i samhället (SFS, 

2001:453). Genom att studera detta ämne kan vi lättare få en djupare förståelse om hur det är 

att vara kvinna och växa upp i en särskilt utsatt förort. Vi kommer att försöka få fram en rättvis 

bild, för att bättre förstå det studerade ämnet. 

1.5 Bakgrund 

Det valda ämnet för denna studie är komplext och kan därför brytas ned till mindre 

beståndsdelar och diskuteras utifrån olika teman. I följande delavsnitt ges först en bakgrund till 

genus och ett förtydligande om vad som skiljer en förort från en särskilt utsatt förort. Detta görs 

för att läsaren i ett tidigt skede ska förstå studiens ämne och den kunskap som måste ligga till 

grund för att tolka studiens resultat på bästa sätt. 
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1.3.1 Genus 

Enligt Christian Kullberg (2012) görs ofta en skillnad i forskningen mellan begreppet kön, som 

tillhör den biologiska dimensionen och begreppet genus, som tillhör den sociala dimensionen, 

av vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Dessa två dimensioner är sammanfogande 

och det råder delade meningar kring sådan uppdelning av kategorierna. Tvisten handlar ofta om 

huruvida det är den biologiska dimensionen kön, som sätter förutsättningarna och 

begränsningarna för det sociala uttrycket genus, eller om kvinnor och män är socialt 

konstruerade kategorier (Kullberg, 2012:9–10).    

Begreppen genus eller kön avgränsas sällan i vårt dagliga tänkande. Kullberg (2012) nämner 

att många oreflekterat upplever att en man och en kvinna naturligt hör tillsammans, att de är 

genererade inför varandra samt att gemensamma och sociala institutioner och konventioner, 

såsom äktenskapet eller familjen, är ”naturliga lösningar” på de behov och önskemål som en 

del människor har. Kullberg (2012) nämner vidare att vissa behandlar genus och kön som 

liktydiga begrepp, trots att båda konnoterar fasta ”inneboende” uppsättningar av egenskaper 

som håller isär kvinnor respektive män som grupper (Kullberg, 2012:8). Utifrån sådana 

föreställningar kan man skapa en tolkning genom att lyssna på frivilliga förklaringar som 

individer ger på frågan om vad en ”kvinna” respektive ”man” är. Ofta är det just dessa 

tolkningar som skiljer kvinnor och män åt, då de har skilda uppfattningar.  

Johannes Fäldt och Kullberg (2012) tar även upp frågan om vad som bedöms vara traditionellt 

manliga områden och skickligheter. Det har visat sig att könet har en stor betydelse för hur vi 

bedömer kvalitéer och egenskaper, exempelvis har kvinnor med samma kvalifikationer som 

män ansetts vara mindre kompetenta, just för att de är kvinnor (Fäldt & Kullberg, 2012:173).   

Författarna Marcus Herz och Veronika Wallroth (2012) talar om att kvinnor tar ett större och 

betydande ansvar för barn och hem, än vad män gör. De menar att detta tillhör den sociala 

konstruktionen av vad som är att anse vara manligt respektive kvinnligt, vilket har sin grund i 

de normer som män och kvinnor måste förhålla sig till inom ett samhälle. Exempelvis kan det 

nämnas att män som väljer kvinnodominerade yrken, kan bedömas vara mindre manliga och 

förväntas utrycka vissa egenskaper som enligt normen anses vara manliga (Herz & Wallroth, 

2012:73).   

Sammanfattningsvis kan sägas att vi människor är i samspel med andra människor, vilket 

medverkar till att konstruera och reproducera förhoppningar på män och kvinnor i varierande 
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sociala sammanhang (Fäldt & Kullberg, 2012: 173). I enlighet med Fäldt och Kullberg (2012) 

är våra uppföranden och handlingar sammanbundna med alla dessa förhoppningar och 

sammanhang, eftersom de är könskodade. Det innebär att vad som ”manligt” eller ”kvinnligt” 

redan är utpräglat, vilket i sin tur innebär att även vissa aktiviteter uppfattas vara passande för 

antingen kvinnor eller män. Detta utspelar sig i samhället genom att något antingen är 

”traditionellt manligt” eller ”traditionellt kvinnligt” (Fäldt & Kullberg, 2012: 152, 173). 

Avslutningsvis kan man säga begreppen kön och genus är ett resultat av en aktuell produktion 

och reproduktion av innebörd, samt att begreppen är gemensamt bundna av och sammanflätade 

med varandra (Kullberg, Herz, Fäldt, Wallroth & Skillmark, 2012:176).    

1.3.2 Förort i särskilt utsatta områden 

I det följande ges en översiktlig bild av vad en förort i särskilt utsatta områden är, för att läsaren 

lättare ska kunna förstå hur en förort i särskilt utsatta områden skiljer sig från andra slags 

områden. En förort i särskilt utsatta områden kan sägas ha en stereotypisk stämpel på sig, där 

sådana områden ses som en mångkulturell plats, där fattigdom och sociala problem är stora. En 

särskilt utsatt förort kan även förklaras genom tre olika perspektiv, nämligen ur ett geografiskt, 

historiskt och socialt perspektiv. Sett ur ett geografiskt perspektiv, är en särskilt utsatt förort 

oftast en plats som ligger utanför en större stad, men som fortfarande har en stark koppling till 

storstaden, exempelvis genom god infrastruktur och lokaltrafik. Det innebär att de boende i 

dessa särskilt utsatta förorter kan ta sig till storstaden för arbete, fritid och konsumtion utan 

större förhinder.  Sett ur ett historiskt perspektiv, kan särskilt utsatta förorter kring Stockholm 

studeras genom att gå tillbaka i tiden, till åren då byggandet av förorter började ta fart. 

Byggandet av förorterna i Stockholm började efter andra världskriget, då Sverige präglades av 

engelska och amerikanska influenser av olika slag och det var med dessa influenser som de 

svenska förorterna fick liv (Arnstberg, 2000:32,67).  

Tanken var att förorterna skulle fungera som avlastning för innerstaden och den rådande 

bostadsbristen. Förorterna var tänkta att vara självständiga och självförsörjande, särskilt när det 

kom till invånarnas arbeten och olika slag av service, som exempelvis allmänna kommunala 

skolor. Detta gjordes för att reducera förorternas anonymitet (Lilja, 1999:11). Syftet var även 

att få de som bodde i förorten att känna tillhörighet och identifikation med sin stadsdel (Lilja, 

1999:20). Efter andra världskriget rådde en högkonjunktur i Sverige, vilket ledde till att 

standarden och efterfrågan på bostäder ökade (Arnstberg, 2000:32 – 33). För att möta den stora 

efterfrågan på bostäder i Stockholms län, antog riksdagen år 1965 ett program, som innebar att 
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100 000 nya bostäder skulle byggas varje år under en 10 års period. Programmet kallades därför 

”Miljonprogrammet” (Stockholms stad (u.å) Miljonprogrammet). På 1970 – talet avstannade 

dock inflyttningen till Stockholm och många av de nybyggda miljonprogramslägenheterna stod 

tomma och räknades därefter som ”problemområden”, eftersom de blev allt mer segregerade 

(Arnstberg, 2000:53, 81).  

Utifrån ett socialt perspektiv kan en särskilt utsatt förort upplevas vara uppdelad i olika sociala 

avstånd. Individer som bor i en särskilt utsatt förort delas ofta in i olika etniska och 

klasstillhörigheter/strukturer. Individer som bor i vanliga förorter, som inte är särskilt utsatta, 

delas mindre ofta in i sådana olika strukturer. Exempelvis kan nämnas att Danderyd är en förort 

till Stockholm, lika mycket som Rinkeby är en förort till Stockholm. Rinkeby anses dock vara 

en särskilt utsatt förort, till skillnad från Danderyd, och de delar således inte på samma 

”förortsstämpel”, även om båda är förorter i Stockholms län. Det är således skapade sociala 

avstånd genom olika strukturer och tillhörigheter som skiljer förorterna åt (Bäckman, 2009:51–

54).  

1.6 Disposition 

Denna studie är fördelad i sex kapitel med tillhörande och tydliga underrubriker. Studiens första 

kapitel innefattar underrubrikerna ”inledning”, ”syfte”, ”frågeställningar”, ”avgränsningar”, 

”relevans för det sociala arbetet”, ”bakgrund” och ”studiens disposition”. I studiens andra 

kapitel ges en beskrivning av tidigare forskning. Forskningen har delats in i tre valda teman och 

perspektiv, för att underlätta läsningen. I studiens tredje kapitel presenteras de valda teoretiska 

utgångspunkterna, könsmaktsordningen och det symboliska våldet. I det fjärde kapitlet ger vi 

läsaren en forskningsöversikt genom att presentera och motivera studiens metodval och 

material. I det femte kapitlet redovisas studiens resultat, som analyseras löpande i kapitlet. 

Därefter följer det sjätte och avslutande kapitlet, som innehåller en diskussion, våra slutsatser 

och förslag på fortsatt forskning inom ämnet.    

2. Tidigare forskning 
 

Nedan presenteras tidigare forskning som både innefattar nationell och internationell forskning. 

Studiens tidigare forskning utgår från tre teman: utanförskap och förtryck, männens makt och 

heder samt de patriarkala strukturer som förekommer i samhället. Dessa teman ger en djupare 

inblick och förståelse för studiens syfte.  
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2.1 Utanförskap och förtryck 

Kvinnor med utländskt ursprung kan känna ett dubbelt utanförskap i vårt svenska samhälle. 

Med ”dubbelt utanförskap” menas att de känner sig utanför sin egen ”hemmiljö”, där de har 

andra krav på sig och följer andra normer och regler än våra. Det kan även hända att vissa 

kvinnor känner sig utanför det svenska samhället, då de känner att de fortfarande måste leva 

efter de normer och regler som råder i hemmet. Detta kan resultera att kvinnor inte får en rättvis 

chans att ”finna sig själva” och hur de själva vill identifiera sig (Schlytter, 2004:12–14). I 

Sveriges grundlagar är det skrivet att alla människor ska respekteras och behandlas lika och att 

alla som lever i Sverige har rätt till frihet och värdighet samt rätt till god hälsa. Både män och 

kvinnor har även rätt att kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället (SFS, 1974:152). 

Den svenska kulturen kan i vissa fall krocka med andra länders kulturer. Ovanstående kan 

därför vara svårt att förstå för de kvinnor som har ett utländskt ursprung och för de som har 

invandrat till Sverige. Detta kan även förklaras genom en ”trepartsrelation”, där kvinnan 

försöker ha en relation med 1) sig själv och sin vilja att få vara den hon vill vara, 2) sin familj 

och övriga släkt som har sina normer och regler och 3) landet som verkar för medborgarens 

rättigheter (Schlytter, 2004:12–13).  

I vissa kulturer är det släktens värderingar och normer som gäller. Det finns även de som anser 

att männen ska ha hand om kvinnans intressen, att kvinnan ska representera mannen och att 

kvinnan bär mannens heder. För att kunna göra egna val bör kvinnan se sig själv som en egen 

individ och göra sig fri från en gruppidentitet. Det bör dock även finnas en förståelse om att 

lika rättigheter för både män och kvinnor inte behöver resultera i lika möjligheter för de båda 

könen (Schlytter, 2004:21–22).  

”Varken hora eller kuvad” (VHEK) är en feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse, som 

kämpar för att alla ska ha samma rättigheter och frihet i samhället oavsett kön, klass, etnisk 

bakgrund, sexuell läggning, trostillhörighet eller funktionsnedsättning. VHEK har under våren 

2017 utfört en kartläggning av några av Stockholms mest socialt och ekonomiskt utsatta 

områden. De utförde en kvantitativ och kvalitativ undersökning genom enkätundersökningar 

och intervjuer. De som medverkade i kartläggningen var 1100 stycken barn och unga i åldrarna 

12 – 18 år och cirka 50 stycken vuxna i området som intervjuades. Kartläggningen skedde i 

samarbete med skolor och forskare vid olika universitet. Syftet med den studien var att få en 
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översiktlig bild av de tillfrågades vardag och om de levde med begränsningar, som är kopplade 

till förtryck i heders och/eller religionens namn (Kakabaveh & Tarhan, 2017). 

VHEK hävdar inte att kartläggningen är representativ för alla ungdomar, men VHEK vågar stå 

för att cirka 100 000 ungdomar lever i dagligt förtryck i hederns namn, vilket är betydligt fler 

än antalet respondenter. Kartläggningen visar att förtrycket tenderar att gå neråt i åldrarna och 

att det är flest kvinnor som utsätts för sådana hedersnormer. Av resultatet framgick det att även 

vuxna kvinnors rätt att bestämma är mycket begränsad. Vidare kom studien fram till att 

föräldrar, släktningar och även ungdomarnas omgivning, begränsar flickors frihet och 

bestämmanderätt (Kakabaveh & Tarhan, 2017).  

Studien som utfördes av VHEK visade att 25,4 % av kvinnorna känner sig mycket hårt 

kontrollerade och att 28,7 % av kvinnorna känner sig väldigt hårt kontrollerade. På frågan om 

individen får umgås med det andra könet visar resultat på att 83 % av kvinnorna inte får umgås 

med män. I enkäten kunde det även avläsas att en större procent av kvinnorna inte har samma 

rörelsefrihet som männen. Kvinnor har inte lika stor rätt som män att exempelvis gå på bio, 

besöka fritidsgårdar eller delta i sportaktiviteter. 70 % av de tillfrågade föräldrarna uppgav att 

de förväntar sig att deras döttrar ska vara oskulder när de gifter sig. 50 % av de tillfrågade 

ungdomarna svarade att deras föräldrar måste godkänna deras framtida partner. Av studien 

framgick även att det rådde nolltolerans mot homosexualitet och många av de tillfrågade var 

inte ens villiga att diskutera frågor om homosexualitet (Kakabaveh & Tarhan, 2017).  

2.2 Männens makt och heder 

För att en man ska kunna behålla sin heder, krävs det att mannen är involverad i kvinnans liv. 

Det är då även särskilt viktigt att mannen ser till att kvinnan inte deltar i någon aktivitet, som 

kan ge mannen ett dåligt rykte. Ett dåligt rykte slår nämligen tillbaka på både mannen och 

kvinnan, och om kvinnan får ett dåligt rykte återspeglar det tillbaka till mannens oförmåga att 

kontrollera kvinnan. För att förhindra att kvinnan vanvårdar familjens rykte och heder, behöver 

männen i familjer kontrollera sina döttrar, systrar eller fruar. Det är kvinnan, som ser till att 

blodet inom familjen bevaras rent och det är männens uppgift att se till att detta följs, för att 

familjenamnet ska bevaras obefläckat. Om dessa normer inte följs, riskerar en familj att bli 

utfryst från sin omgivning (Schlytter & Rexvid, 2016:35–36). Yngre pojkar får i tidigt stadie 

lära sig att föra detta beteende vidare in till sina egna familjer som de kommer att ha i framtiden. 

Redan som unga får vissa pojkar stå ut med offentlig granskning från sin omgivning, eftersom 
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det är främst män som syns i det offentliga rummet. De får ständigt påtryckningar av de äldre 

männen, som säger ”hur det ska vara”, eftersom männen förväntas ta beslut, vilket får pojkar 

att i tidig ålder träna på att vara självständiga och agera som familjens överhuvud. Flickor och 

kvinnor ska istället lära sig att följa beslut från männen i sin omgivning. Det förekommer att 

söner i familjer får i uppgift att hålla koll på sina systrar och mödrar. Sådan uppgift ges till dem, 

eftersom yngre pojkar har närmare relation med sin moder och sina syskon, än äldre män. När 

en pojke är i mellan 7–9 år gammal, förväntas denne lämna den kvinnliga världen och att förakta 

den, eftersom det därefter är ”den manliga världen” som ska gälla för pojkarna i familjen 

(Schlytter & Rexvid, 2016:38). 

Ungdomar i särskilt utsatta förorter lever under en könsmaktsordning, enligt vilken det finns 

bestämda normer kring hur en kvinna respektive en man ska vara och bete sig. En typisk 

stereotyp är att män ska vara modiga, tuffa och ha huvudrollen. Kvinnorna ska istället anta en 

biroll, som är underordnad mannens och de ska även vara omhändertagande, oskyldiga och 

lugna. Kvinnor ska inte klä sig utmanande, vara utåtagerande eller på annat sätt bryta mot 

normen. Kvinnor som inte följer normen, riskerar att bli kallade för fula glåpord och blir utfrysta 

av omgivningen. De riskerar även att vanhedra männens heder, vilket ger männen en lägre 

status bland sin omgivning (L., Hansson, 2014).  

2.3 Patriarkala strukturer 

Helena Josefsons (2005) forskning har visat att det som uppfattas såsom ”manligt” generellt 

anses vara mer värdigt, än det som uppfattas vara ”kvinnligt”. Detta gäller även mäns 

handlingar, eftersom de bedöms vara mer viktiga än kvinnors handlingar. Detta innebär kort 

sagt att det ”manliga” anses vara mer betydelsefullt än det ”kvinnliga”, vilket i sin tur kan skapa 

ett orättvist samhälle. ”Patriarkat” innebär att män som grupp har mer makt än kvinnor som 

grupp (Josefson, 2005:9–10). Män som grupp har genom historien bestämt gällande villkor och 

normer, och därför har kvinnor länge varit underordnade män (Josefson, 2005:88). I ett 

patriarkalt samhälle är män allmänt överordnade kvinnor. Josefson (2005) menar att alla 

människor ska ha samma och överensstämmande möjligheter, skyldigheter och rättigheter i ett 

samhälle, oberoende av kön, men att det tyvärr inte ser ut så i dagens samhälle (Josefson, 

2005:10).   

Siv Britt Björktomta (2012) har i sin avhandling skrivit om elva kvinnor vars familjer migrerat 

till ett nytt land. Syftet med den studien var att ta reda på hur kvinnornas familjerelationer ser 
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ut i relation till kön och generation (Björktomta, 2012:24). Kvinnorna i studien beskriver att det 

är fadern i familjen som är först i familjeordningen. Det är han som förmedlar vilka värderingar 

och normer som ska gälla i familjen, och det är kvinnans roll att ta hand om hemmet och 

hushållssysslor. En kvinna förväntas lyssna på sin man och inte säga emot honom.  Kvinnorna 

i studien berättar även om en patriarkal struktur, där döttrar inte har lika stort handlingsutrymme 

som söner i familjen. Döttrar är mer styrda när det kommer till deras sexualitet och 

hedersnormer. Det är kvinnorna som bär familjens heder och stolthet, och de ska vara ”rena” 

för att bli ett ”ärbart giftermålsparti” (Björktomta, 2012:110). Kvinnorna berättar vidare att de 

som små flickor får lära sig hur de blir en god hustru och att det är en stor del av deras 

uppfostran. Söner får i tidig ålder lära sig att det är de som ska ta plats i det offentliga rummet 

och att deras självständighet värderas högt (Björktomta, 2012:112 – 113).  

 

Kvinnorna i studien blev hårt kontrollerade av sina fäder. En kvinna berättar att fadern klockade 

tiden mellan skolan och hemmet, för att se till att dottern kom hem direkt efter skolan. I flera 

av tjejernas familj är det fadern som bestämmer vad hon ska ha på sig, vilka hon får umgås med 

och vart hon får vara när hon är ute (Björktomta, 2012:198 – 199). 

 

Flera av kvinnorna i studien berättar om hot, våld och rädsla. De förklarar framför allt att fadern 

använder en skrämseltaktik för att få barnen att lyda honom. I några av familjerna förekom våld 

i form av örfilar och slag med föremål, exempelvis en pinne. Kvinnorna berättar vidare att 

föräldrarna inte behöver förklara för barnen vad som var rätt eller fel enligt föräldrarnas normer 

och regler och att de genom hot och våld fick lära sig respektera sina föräldrar (Björktomta, 

2012:116 – 119). Ovanstående studie visar att den patriarkala betydelsen även genomsyrar vissa 

familjer, där män anses vara överordnade kvinnor. 

Sylvia Walby (1990) anser att patriarkatet är en metod av sociala sammansättningar och 

praktiker, i vilka män härskar, exploaterar och förtrycker kvinnor. Däremot anges det att inte 

varje kvinna är i en underordnad position eller att männen alltid är i en överordnad position. 

Walby (1990) anser att patriarkatet omfattar av sex stycken sammansättningar vilka presenteras 

nedan:   

1) De patriarkala produktionsförhållandena i hushållningen: Kvinnor är ansvariga över 

hushållet och sysslorna i hemmet, särskilt när de inte har ett enskilt ersatt arbete. 
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2) Patriarkala förhållanden till ersatt arbete: Kvinnor utesluts från de bättre strukturerna 

av arbete och segregeras till mindre värdiga och sämre arbeten, som inte har liknande 

svårighetsgrad som männens arbeten. 

3) Staten är patriarkal: Staten är inte en sluten enhet och innehar en position som 

kategoriseras av kamp. Det stödjer patriarkala engagemang i grundprinciper och 

handlingssätt.   

4) Manlig hårdhänt behandling gentemot kvinnor: Det är något kvinnor automatiskt går 

igenom. Det är regelmässigt och legaliserat bekräftat av staten, eftersom den inte 

inskränker sådan behandling, frånsett i ytterst allvarliga fall, som exempelvis 

misshandel, sexuella förföljelser, våldtäkt m.fl.   

5) Patriarkatet och sexualitet: Kvinnor anses inte ha samma sexuella frihet som män och 

heterosexualitet anses vara normen. 

6) Patriarkala bildade institutioner: Den patriarkala synen på hur en kvinnas utseende och 

agerande ska vara, kommer till uttryck inom varierande kulturella sammanhang inom 

utbildning, massmedia och religion (Walby, 1990:20–21).    

Walby (1990) redogör vidare för privat och officiellt patriarkat. Det privata patriarkatet 

kännetecknas av hushållningens produktionsförhållanden, vilket är det som i första hand 

förtrycker och plågar kvinnor. Det officiella patriarkatet syftar på de rådande strukturerna inom 

statsmakten och arbeten, som omfattar förtrycket av kvinnan (Walby, 1990:23–24).   

I boken ”Sexualpolitiken” hävdar författaren Kate Millet (1971) att det existerar en sexuell 

politik. Millet (1971) avgränsar politik som alla förbindelser som grundas på en maktstruktur, 

vilket innebär att en samling av en grupp människor har makt och kan styra en annan grupp 

(Millet, 1971:32). Hon anser att sambandet i förhållande till könen måste framgå som ett 

förhållande som beskrivs genom underkastelse och övermakt, där män har rätt att bestämma 

över kvinnor. Detta är i enlighet med Millet (1971) en del i vårt samhälle, som är långlivat och 

hållbart, i jämförelse med någon annan segregation i samhället. Det handlar även om hur 

dämpad den än verkar vara, varar den sexuella dominansen som den behärskande ideologin i 

vårt kulturliv och som ger det betydelsefullaste maktbegreppet. Nyss nämnda tyder på att vårt 

samhälle är ett patriarkat, som innebär att det sociala systemet är strukturerat på ett vis som gör 

män socialt överordnade kvinnor (Millet, 1971:33). 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Nedan framgår studiens teoretiska utgångspunkter, vilka används som analysverktyg vid analys 

av studiens empiri. Nedanstående valda teoretiska utgångspunkter är relevanta för studien och 

kan användas för att utreda de intervjuade kvinnornas utrymme och tillgång till det offentliga 

rummet i sina bostadsområden, som ligger inom särskilt utsatta förortsområden inom 

Järvaområdet i Stockholms län. 

3.1 Val av teorier 

Vi har valt att använda följande två teoretiska perspektiv i denna studie: könsmaktsordningen 

och symboliskt våld. För att förstå hur mäns makt gentemot kvinnor har uppstått som ett 

samhälleligt problem, används Maria Wendt och Cecilia Åses (1999) könsmaktsordning, som 

tyder på att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Pierre Bourdieus (1999), (2004) 

definition av begreppet symboliskt våld har valts ut för att ge en förståelse om den manliga 

dominansens reproduktion, utifrån att det anvisar en utvald social roll till kvinnor och en annan 

till män.  

3.1.1 Könsmaktsordningen 

Teorin om könsmaktsordningen kan bidra till en djupare förståelse om hur maktstrukturen ser 

ut mellan kvinnor och män, och dess påverkan för kvinnors tillgång till det offentliga rummet. 

Teorin kan ge en förklaring till varför kvinnor har mindre makt än män, samt förklara varför 

kvinnor är underordnade män.  

Kvinnor har generellt som en grupp mindre politisk makt och påverkan än män. Detta kallas 

olika av feminister, exempelvis kan sådan företeelse kallas för könsmaktsordning, patriarkat 

eller genussystem. Oavsett vad detta system kallas för, är den allmänna uppfattningen att 

kvinnor systematiskt underordnas män. Det handlar om en ordning, en procedur, som bevarar 

en viss fastställd hierarki mellan könen. Wendt och Åse (1999) menar att fastän om denna 

ordning är väsentlig för mäns och kvinnors rättigheter och möjligheter, ökar det politiska 

systemet uppfattningen om att befolkningen medverkar i politiken som könlösa individer och 

maktjämlika (Wendt & Åse, 1999:7).  Kvinnor kan därmed sägas ha mindre makt just på grund 

av sitt kön och könets politiska betydelse erkänns inte. Wendt och Åse (1999) menar att 

feminister hamnar i ett tillstånd som jämt tvingas framhäva ett faktum, nämligen det att män 

och kvinnor är olika kön som både har en mening och en betydelse (Wendt & Åse, 1999:7).   
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I boken ”Politikens paradoxer” skriver författarna Wendt och Åse (1999) att mannen är att anse 

vara normen, vilket innebär att ” mannen ständigt beskrivs som den allmänna personen medan 

kvinnan beskrivs som den specifika, den särskilda och avvikande” (Wendt & Åse, 1999:8). Det 

som har inträffat är att politisk teori sammanställts av och för män, till exempel kan 

föreställningar såsom ”enskild individ” och ”medborgare” anses vara skapade efter mannen. 

Detta sker när man bortser ifrån könet vid beskådandet av politik, eftersom då döljs realiteten 

av att den individ som formulerats i politisk teori i själva verket är en man (Wendt & Åse, 

1999:11). Wendt och Åse (1999) anser att detta sker genom att kvinnor utformats som det 

”avvikande” från normen, eftersom mannen, inom politisk teori, anses utgöra normen. Wendt 

och Åse (1999) menar vidare att statens organisation och karaktär reflekteras av denna 

könsmaktsordning (Wendt & Åse, 1999:17).   

Politiska reformer medverkar på så sätt till kvinnors underordning och underlägsna ställning i 

förhållande till mannen. Sådan könsmaktsordning är osynlig och naturenlig, vilket innebär att 

den inte alltid syns (Wendt & Åse, 1999:46). När sambandet mellan makt och kön osynliggörs, 

menar författarna (1999) att könsmaktsordningen bevaras, då det kön som traditionell politisk 

teori följer i själva verket är gestaltad efter en man (Wendt & Åse, 1999:74). Traditionell 

politisk teori riktar även kritik mot att diskutera hur politisk makt delas upp efter kön, eftersom 

studiet av politik kan ske neutralt, oavsett individers kön (Wendt & Åse, 1999: 7–8).  Normen 

som framställts som osynlig och naturenlig medför som konsekvens att varje avvikelse från 

normen skylls på avvikaren. Normen bevarar det faktum att män är människor och individer 

som aldrig behöver definiera sig själva, sin essens, medan kvinnor är att anse såsom avvikande. 

En avvikelse är bara är en avvikelse i relation till en norm och därför är det just i förhållande 

till män (normen) som kvinnor (avvikelsen) måste specificeras (Wendt & Åse, 1999:74).    

I paragrafen ”Heja Uffe! Så legitimeras mäns överordning”, talar Maria Wendt och Maria 

Jansson (2006) om politisk jämlikhet och även hon säger att kvinnor är underordnade män. 

Jämlikheten byggs enligt henne på funderingar kring individualitet och självförverkligande, 

vilka inom det samfällda förtrycket av kvinnor. Den rådande manliga överordningen, i 

förhållande till kvinnor, uppehålls genom att den anses vara osynlig och naturlig. En av 

anledningarna till detta underordnade system, är för att män ofta anser andra män vara 

auktoritativa, betydande och mäktiga. Ytterligare en anledning kan vara att män beskrivs som 

försvarare av kvinnor och för att ett sådant påstående ska verka rimligt och trobart, måste 

kvinnor framstå som försvarslösa och utsatta. Enligt Wendt och Jansson (2006) kvarstår sådan 

syn och könsmaktsordning av att kvinnor, som exempelvis utsätts för något slags våld, är i 
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behov av skydd och försvar från män samt av samhällets stöd och hjälpinsatser (Wendt & 

Jansson, 2006:22). Kvinnor som utsätts för psykisk misshandel av män, kan i vissa fall vara 

offer för ett så kallat symboliskt våld, och det kan vara en anledning till att de känner sig 

försvarslösa (Bourdieu, 1999:11). 

3.1.2 Symboliskt våld  

I boken ”Den manliga dominansen” talar Bourdieu (1999) om världens inrättade organisation 

med dominansförhållandet. Den manliga dominansen klargörs, genom anatomiska och 

biologiska olikheter mellan kvinnor och män. Den anatomiska olikheten mellan de olika könen 

kan således framstå som den socialt konstruerade differensen mellan den kvinnliga och manliga 

arbetsdelningen samt genus (Bourdieu, 1999:22). Bourdieu (1999) menar att denna 

könsuppdelning är en social konstruktion och inte någonting naturligt. Bourdieu (1999) menar 

att den manliga dominansen inte alls är att anse naturlig, utan det har uppstått på grund av 

symboliskt våld. I motsats till det fysiska våldet framställer Bourdieu (1999) det symboliska 

som ett omärkligt och milt våld, som i huvudsak bedrivs på rent symbolisk väg, via vetskap och 

kommunikation (Bourdieu, 1999:11). Det symboliska våldet kan därför sägas vara något som 

uppstått på grund av felaktiga tolkningar, såsom att den manliga dominansen är något naturlig 

som framförs vidare genom generationer.     

Bourdieus (2004) nyckelbegrepp symboliskt våld är användbart i denna studie, för att kunna 

analysera frågor om hur maktstrukturen ser ut mellan män och kvinnor. Begreppet kan även 

användas för att förstå hur förtryck mot kvinnor uttrycks på, inte bara genom fysisk väg, utan 

även symboliskt. Något ”symbolisk” uppfattas vara ett motsatt förhållande till något reellt, 

faktiskt. Symboliskt våld avser därför en typ av ”själsligt våld” som inte har några reella 

effekter. Detta innebär att det symboliska våldet är detsamma som att, minimera det fysiska 

våldets roll, få andra att glömma att det finns våldtagna, misshandlade, utnyttjade kvinnor, eller 

vilja frikänna män från sådan sorts våld (Bourdieu, 2004:47–48). Vår tolkning är att Bourdieu 

(2004) ser en uppdelning av människor genom de två kategorierna ”män” och ”kvinnor” samt 

att dessa är en social konstruktion som skapas i kontakten med andra under en människas 

uppväxt.   

3.2 Användning av teorierna 

Teorierna om könsmaktsordningen och det symboliska våldet används som analysverktyg vid 

analys av denna studiens empiri. Teorierna kompletterar varandra genom att båda teorier kan 

användas för att analysera maktstrukturen mellan kvinnor och män samt ge förklaringar till den 
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rådande maktstrukturen. Teorierna används även i analysen för att försöka förklara varför vissa 

situationer uppstår mellan kvinnor och män, vilka konsekvenser som kan följa av ett visst 

manligt eller kvinnligt agerande och för att knyta an till respondenternas svar. Genom teorin 

om könsmaktsordningen kan en diskussion föras avseende kvinnors tillgång till det offentliga 

rummet i särskilt utsatta förorter och det kan diskuteras ur ett patriarkalt perspektiv och på 

samhällelig nivå. Teorin om det symboliska våldet kan användas som analysverktyg för att 

försöka förstå på vilka olika sätt kvinnor kan utsättas för manligt förtryck, när de vistas i det 

offentliga rummet i särskilt utsatta förortsområden.    

4. Metod 

Det empiriska materialet i studien grundades på tio intervjuer, med tio kvinnliga respondenter 

i åldrarna 21 - 45 år som bor i någon av följande särskilt utsatta förorter i Järvaområdet i 

Stockholms län: Rinkeby, Tensta, Husby eller Akalla. Nedan ges en mer ingående beskrivning 

av den valda metoden. 

Denna studie grundar sig på en kvalitativ metod, vilket är ett lämpligt metodval med hänsyn till 

denna studiens valda problemområde och begränsade antal valda respondenter. Denna studie 

utfördes för att bidra till en mer djupgående förståelse kring det studerade ämnet och därför 

valdes en kvalitativ metod, för att få en djup förståelse av respondenternas upplevelser och 

tankar (Kvale & Brinkmann, 2009:36). 

4.1 Sökprocess 

Det första steget var att utföra en litteratursökning på Södertörns Högskolas databas 

SöderScholar, för att finna inspirerande material till studien. Därefter gjordes sökningar i ett 

följande databaser: DiVa, Libris och GoogleScholar. Det var i dessa nyss nämnda databaser 

som vi fann användbar litteratur hänförlig till tidigare forskning inom ämnet. Dessa tillämpade 

databaser ansågs vara mest passande och användbara för studiens syfte. Under sökprocessen 

användes följande sökord: ”könsmaktsordning”, ”förortsfeminism”, ”kvinnor i förorten”, 

”männens makt”, ”genus”, ”kvinnans frihet”, ”förorten”, ”männens makt” och ”heder”. Dessa 

sökord söktes även på engelska, för att få både nationella och internationella sökträffar. Vi har 

även använt oss av andra studiers referenslistor och källor i vår sökprocess.  
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4.2 Urval av respondenter 

Studiens urval utfördes genom ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att vissa 

personer särskilt väljs ut till studien, eftersom de anses passa för den studie som ska utföras 

(Trost, 2010:140). Det studerade ämnet är av känslig karaktär och därför valdes ett 

bekvämlighetsurval. Vi valde att kontakta personer från vår bekantskap och övriga vänkrets, 

för att fråga om de ville ställa upp som respondenter. De tillfrågade personerna behövde uppnå 

vissa särskilda kriterier för att kunna vara respondent för denna studie. Kriterierna som ställdes 

var att respondenterna skulle vara: kvinnor i vuxenålder och vara bosatta i någon av förorterna 

Tensta, Rinkeby, Husby eller Akalla. Vi kom i kontakt med tio respondenter som uppfyllde 

kriterierna. Dessa kvinnor var i åldrarna 21 - 45 år. De gav sitt samtycke till att medverka som 

anonyma respondenter i studien. 

4.3 Genomförande 

Detta är en kvalitativ studie som baserats på semistrukturerade intervjuer, genom användandet 

av en intervjuguide vid samtliga intervjuer. En semistrukturerad intervju utgår från bestämda 

och öppna frågor. Till skillnad från en strukturerad intervju, får intervjuaren i en 

semistrukturerad intervju ställa följdfrågor till respondenterna, för att få ett mer öppet och 

genuint samtal. Intervjuaren kan även gå djupare i samtalet, för att få mer kunskap om det 

aktuella ämnet (Trost, 2010:42). Intervjufrågorna som ställdes till respondenterna utgick ifrån 

intervjuguidens grundregler och samtliga frågor från intervjuguiden ställdes till samtliga 

respondenter (se bilaga 1). Det språk som användes under intervjun var ett vardagligt svenskt 

språk. Detta medförde att respondenterna enkelt kunde förstå frågorna. Användandet av det 

vardagliga språket gjorde även att respondenterna kunde tala fritt och bekvämt. Om 

respondenterna inte förstod den ställda frågan, kunde de när som helst fråga vad som menades 

eller få frågan upprepad. Det är av vikt att samtalet mellan respondent och intervjuare hålls 

motiverande och levande, för att kunna få ut så mycket som möjligt av samtalet, men även för 

respondenten inte ska uppleva intervjun såsom tråkig och oinspirerande (Esaiasson et al, 

2012:265). 

Tre av intervjuerna utfördes hemma hos respondenterna, två utfördes utomhus på 

respondenternas begäran och fem intervjuer hölls via telefonsamtal. Vid intervjuerna som 

utfördes i hemmamiljö såg intervjuaren till att distraherande objekt togs undan eller stänges av, 

såsom exempelvis mobiltelefoner och TV. Respondenterna satt på bekväma platser och hade 

alltid tillgång till vätska under hela intervjun. De intervjuer som utfördes utomhus hölls på lugna 
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platser, där omgivningen inte uppfattades som störande. Platserna valdes även med hänsyn till 

att förbipasserande inte skulle kunna höra vad samtalet handlade om (Trost, 2010:40). 

Intervjuerna som hölls via telefonsamtal utfördes på kvällstid och spelades inte in, på begäran 

av respondenterna.  

Samtliga respondenter fick inledningsvis en tydlig genomgång av studiens syfte och dess 

frågeställningar, för att de bättre skulle få en helhetsbild av det studerade ämnet. De fick även 

information om sekretess och erinrades om att intervjuerna skulle vara anonyma. Fem av 

intervjuerna spelades in och fem av intervjuerna spelades inte in, på respondenternas begäran. 

Samtliga intervjuer som utfördes varade mellan 20 - 40 minuter. Alla intervjuer har 

transkriberats och tolkats. De mest relevanta citaten för denna studien har valts ut och 

presenteras under denna studiens resultatavsnitt. Valet att utföra semistrukturerade intervjuer 

gjorde det lättare för oss att styra respondenterna att hålla sig till ämnet samtidigt som det gav 

respondenterna känslan av att känna sig fria i att svara med öppna svar på frågorna (Trost, 

2010:40).  

När en person intervjuas är det viktigt att respondenten står i fokus och känner sig motiverad 

att svara på samtliga frågor. Detta kan göras genom att intervjuaren lyssnar på och bekräftar 

respondenten, vilken kan leda till att kontakten mellan respondent och intervjuare blir mer 

positiv. För att lätta upp stämningen och för att få respondenten att slappna av, framfördes en 

uppvärmningsfråga. En uppvärmningsfråga är en lättare fråga som inte direkt diskuterar det 

ämne som kommer tas upp i intervjun. Den använda uppvärmningsfrågan var ”berätta lite om 

dig själv”. Efter att uppvärmningsfrågan ställdes, övergick samtliga intervjuer till frågorna ur 

intervjuguiden (se bilaga 1). Genom de valda frågorna gavs respondenten chans att, utifrån sig 

själv och sina egna livserfarenheter, ge svar på frågorna. När det uppstod tillfällen då 

intervjuaren inte var säker på respondentens svar, ställdes direkta frågor eller en uppläsning av 

respondentens svar, för att säkerställa att intervjuaren uppfattat respondenten korrekt (Esaiasson 

et al, 2012:265). 

4.4 Databearbetning 

Studiens empiriska material har baserats på de svar som erhållits av respondenterna. Det 

datamaterial som samlades in under intervjuerna har i vissa fall spelats in och i samtliga fall 

transkriberats. Efter transkribering av intervjuerna har den färdiga texten noggrant granskats. 

Genom att läsa och analysera de insamlade intervjuerna och transkriberade texterna, skapas en 
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förståelse och en mening av det som står skrivet. Detta innebär att läsaren tolkar texten och får 

ut det viktigaste ur det skrivna (Widèn, 2009:136). Inom den kvalitativa metoden är det texten 

och dess innebörd som står i fokus (Esaiason et al, 2012:210). Från den analyserade texten har 

sedan vissa särskilt intressanta citat valts ut. Dessa citat har sedan grovsorterats in i olika 

kategorier. Efter en grovsortering av de olika utplockade citaten utförts, läste vi igenom citaten 

och kodade dem. Att utföra en kodning av en text innebär att det mest väsentliga och betydande 

ur en text lyfts upp och belyses (Lindgren, 2014:37 – 38). För att undvika att egna tolkningar 

av citaten gjorts var vi noggranna med att läsa och diskutera varandras citat (Trost, 2010:152). 

När kodning av en analyserad text utförts kan vissa mönster framträda. Med hjälp av de mönster 

som uppkommit vid kodning kan läsaren se om det finns något samband mellan de olika 

intervjuerna och de citat som plockats ut. Detta var något som underlättade för oss som 

författare. Genom de mönster som framkommit kunde vi se tydliga samband mellan de olika 

respondenternas svar (Lindgren, 2014:37 - 38). Utefter kodningarna som utförts och de mönster 

som uppstått valdes tre teman ut: Den kvinnliga rollen och Patriarkatet, Makt och Frihet och 

Förtryck och symboliskt våld. De tre valda temana kommer att redovisas i studiens resultat och 

analysdel. 

4.5 Forskningsetiska överväganden och principer 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det angeläget att forskarna bär ett visst ansvar gentemot de 

respondenter som medverkar i forskningen, eftersom forskaren förväntas göra sitt bästa för att 

utföra forskning av högt värde och kvalité. Detta gäller även mot alla som omedelbart kan 

påverkas av forskningen eller vara till nytta av forskningsresultaten. Forskningsetiken kan sägas 

bestå av frågor om sambandet mellan forskning och etik, om de etiska krav som ställs på 

forskaren och de etiska krav som ställs på forskningens syfte samt utförande. Den viktigaste 

delen av forskningsetiken innehåller frågor om hur individer som deltar i forskning får 

behandlas, exempelvis respondenter. Respondenter som medverkar i forskning ska i största 

möjliga utsträckning skyddas från förolämpningar eller skador. Vi har under hela forskningen 

till denna studie förhållit oss till de fyra forskningsprinciperna och även uppfyllt dem: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011:12).   

Informationskravet innebär att respondenterna ska ges information om undersökningen och 

dess syfte. Informationen ska bestå av alla de inslag i den undersökningen som kan anses 

påverka respondenternas benägenhet och villighet att delta. Det ska likaså framgå att 
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medverkan i studien är helt frivilligt, med vilket menas att deltagarna när som helst under 

studien ska kunna avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:7). Detta informationskrav 

har uppnåtts i denna studie, då samtliga respondenter informerades om studiens syfte och våra 

valda frågeställningar. De fick även en muntlig förklaring om hur intervjun skulle gå till och 

hur deras svar skulle komma att användas i studien. Respondenterna fick information om att 

deltagandet skulle vara anonymt, att de när som helst under intervjun kunde avböja att vara med 

och att frågorna under intervjun var frivilliga att besvara (Trost, 2010:124). Samtliga 

respondenter förstod varför vi skulle hålla intervjuerna och att det var frivilligt att delta. 

Intervjufrågorna lästes även upp för respondenterna innan intervjun hölls.  

Samtycke ska lämnas medvetet och aktivt från individer som medverkar i en studie. Samtliga 

respondenter lämnade sitt muntliga samtycke till att delta i denna studien, innan intervjun 

påbörjades. Samtyckeskravet är därmed uppfyllt (Vetenskapsrådet, 2002:9).   

Konfidentialitetskravet innebär att upplysningar som införskaffats under en 

undersökningsperiod inte får spridas till andra utomstående än forskarna själva. 

Konfidentalitetskravet har uppfyllts i denna studie, genom att samtlig information hänförlig till 

respondenterna har behandlats konfidentiellt, på ett sådant sätt att det inte kommer att kunna 

spridas till obehöriga utomstående personer (Vetenskapsrådet, 2002:12). Vi har även i denna 

studie beaktat detta krav, genom att bland annat anonymisera respondenternas identitet.  

Enligt nyttjandekravet ska all fakta och information som införskaffats under 

undersökningsperioden, enbart utnyttjas för forskningens ändamål samt att respondenterna ska 

upplysas om hur uppgifterna kommer att användas i studien. Nyttjandekravet innebär även att 

information som införskaffats för forskningsändamål, inte får nyttjas för åtgärd eller beslut som 

inverkar menligt på den enskilde utan dennes tillåtelse. Nyttjandekravet uppfylldes i samtliga 

fall, då vi informerade respondenterna om hur deras svar skulle användas och förbli anonyma i 

denna studie (Vetenskapsrådet, 2002:14). Vi informerade även om att deras svar enbart skulle 

användas i denna studie och att transkriberingarna inte skulle delas med obehöriga.    

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

När man talar om en kvalitativ forsknings resultats validitet, talar man om resultatens giltighet, 

som är kopplad till studiens syfte. Något som kan påverka denna studiens validitet negativt är 

om någon av respondenterna exempelvis på grund av rädsla inte vågar tala illa om deras 

behandling av männen i sitt bostadsområde. Sådan ovilja att berätta sanningen kan ha sin grund 
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i lojalitetsprinciper eller andra oskrivna etiska regler (Esaisson et al, 2012:57,63). Vi uppfattade 

dock att respondenternas svar till våra intervjufrågor var att betrakta som öppna och ärliga.  

När man istället talar om forskningens tillförlitlighet, talar man om dess reliabilitet (Kvale & 

Brinkmann, 2014:310). Eftersom denna studie grundas på intervjuer med olika respondenter, 

är deras svar ytterst grundade på den enskildes subjektiva upplevelser. Detta innebär att det är 

mycket svårt att få samma svar på samma fråga även från andra. 

Vi anser att vår studie därför inte är tillräckligt generaliserbar för att kunna tillämpa studiens 

resultat för hela Sverige och samtliga kvinnor som bor i särskilt utsatta förortsområden. En 

vanlig invändning mot intervjuforskning är att det finns för få antal respondenter för att man 

ska kunna generalisera en studies resultat. Vi anser även att antalet respondenter i vår studie är 

för få, för att kunna generalisera resultatet. Dessutom anser vi att antalet frågor vi ställt även är 

för få, för att kunna generalisera studiens resultat och applicera det på alla kvinnor som bor i 

särskilt utsatta förorter runt om i Sverige. Vi tycker att studiens berörda ämne är en mycket 

viktig samhällsfråga och att en större kartläggning och undersökning av det studerade ämnet 

bör göras på nationell nivå, för att kunna se hur kvinnors verklighet ser ut i dagens svenska 

samhälle och huruvida de anser sig få tillgång till det offentliga rummet samt hur de upplever 

frihet, förtryck och makt från män (Kvale & Brinkmann, 2014:310). 

4.7 Kritisk granskning av metod 

Den kritik som kan riktas mot denna kvalitativa studie, är kritik mot dess reliabilitet. Det beror 

på att urvalet av studiens respondenter gjordes genom ett bekvämlighetsurval, vilket i sin tur 

kan innebära att studiens resultat hade sett annorlunda ut, om respondenterna inte hade någon 

anknytning till oss författare. Den befintliga anknytningen kan ha medverkat till att 

respondenterna kände sig mindre bekväma med att svara helt ärligt på frågorna. Detta kan även 

ha påverkat respondenternas svar på olika sätt, vilket påverkar reliabiliteten negativt (Trost, 

2010:131). Vidare har respondenternas svar sin grund i deras subjektiva uppfattningar och 

upplevelser, vilket innebär att upplevelserna är mycket individuella och svåra att generalisera.  

5. Resultat och analys 

I detta kapitel analyseras studiens resultat löpande och presenteras i form av citat från 

respondenternas svar. Resultatet utgår från tre valda teman: Den kvinnliga rollen och 

Patriarkatet, Makt och Frihet och Förtryck och symboliskt våld. Dessa tre teman har valts ut 
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genom den kodning som utförts av respondenternas svar. Denna uppdelning har gjorts för att 

läsaren enklare ska kunna tillgodogöra sig en sammanfattande förståelse av studiens ämne. 

Resultaten analyseras löpande under respektive tema och knyts an till de valda teoretiska 

utgångspunkterna för denna studie, nämligen symboliskt våld och könsmaktsordningen. Vidare 

diskussion kring analysen förs under kapitel sex.  

5.1 Den kvinnliga rollen och Patriarkatet 

Respondenterna berättar nedan om sina upplevelser av att bo i särskilt utsatta förorter inom 

Järvaområdet i Stockholms län. Av studiens resultat kan man utläsa att kvinnor har begränsad 

tillgång till det offentliga rummet, i motsats till männen.  

” För det mesta så rör jag mig fritt. Men sen går jag inte till centrum och sätter mig och tar 

en fika eller så för det känns inte heller behagligt, man ser ju knappt några kvinnor. Jag har 

tänkt många gånger att jag skulle gå och sätta mig och ta en fika. Men om det inte är någon 

som gör det, ska jag gå och sätta mig själv. Man kan inte gå dit och sätta sig för att läsa sin 

tidning eller bara vara. Det känns inte rätt (Respondent 8, 28 år gammal). ” 

Respondent 8 förklarar att hon rör sig fritt i området och att hon gärna skulle vilja ta en fika i 

centrum, men att hon hindras från att göra det, eftersom hon inte ser några andra kvinnor i fiket 

eller utanför centrum. Detta kan tolkas som att respondenten inte vågar gå själv för att fika, 

eftersom hon inte ser kvinnor, utan endast män, vilket tyder på att hon skulle bryta mot normen, 

om hon valde att ta en fika ensam i det offentliga rummet (Wendt & Åse, 1999:8). Normen som 

framställts som osynlig och naturenlig medför som konsekvens att varje avvikelse från normen 

skylls på avvikaren. Normen bevarar det faktum att män är människor och individer som aldrig 

behöver definiera sig själva, sin essens, medan kvinnor är att anse såsom avvikande. En 

avvikelse är bara en avvikelse i relation till en norm och därför är det just i förhållande till 

normen (män) som kvinnor anses avvika från (avvikelsen) (Wendt & Åse, 1999:74).    

” Jag ser att det är kvinnan som endast har frihet och makt i sitt hem, när det gäller att sköta 

hemmet och barnen, eftersom vi har den rollen. En man kan inte ta den rollen, utan det är vi 

kvinnor. Därför känner jag frihet i mitt hem. Jag tycker att en kvinna ska kunna känna sig fri 

och maktfull och hon ska kunna göra vad hon vill istället för att lyda samhällets normer, det 

vill säga männen (Respondent 3, 38 år gammal). ” 
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Respondent 3 berättar att hon känner frihet i sitt hem, eftersom att hon som kvinnan vet att 

endast hon ska sköta hemmet och barnen, eftersom det är kvinnans roll och inte mannens. Detta 

ger uttryck för den kvinnliga och manliga sociala konstruktionen och återger de normer som 

både män och kvinnor måste stå i relation till. Det vill säga, att män måste skydda kvinnor och 

familjen och även förhålla sig till de förväntningar som ställs på män samt att männen kan 

bedömas som mindre manliga om de väljer kvinnodominerade sysslor, såsom att sköta hemmet 

(Herz & Wallroth, 2012:73). Detta kan tolkas som att männen tar den överordnade rollen, för 

att inte anses vara mindre manliga och bli underordnade kvinnorna.  

Respondent 3 berättar vidare att en kvinna ska kunna göra vad hon vill och inte behöva lyda 

samhällets normer, där mannen anses vara ”norm”. Respondenten menar att man inte ska lyssna 

på vad mannen säger eller tycker, utan kvinnan ska kunna känna sig fri oavsett hur hon uppför 

sig och hon ska heller inte behöva anpassa sig efter någon. Även Wendt och Åse (1999) nämner 

att mannen är norm, eftersom att mannen alltid har framställts som den allmängiltiga personen, 

medan kvinnan beskrivs som den specifika, den särskilda och avvikande (Wendt & Åse, 

1999:8). Josefson (2005) nämner likaså att mannen är normen, vilket i sin tur innebär att män 

som grupp har mer makt och betydelse än kvinnor som grupp (Josefson, 2005:88). Detta talar 

för ett patriarkalt samhälle som styrs av en könsmaktsordning där män är överordnade kvinnan, 

eftersom kvinnor systematiskt underordnas män av det patriarkala samhället grupp (Josefson, 

2005:9–10). Med utgångspunkt i Wendt och Åses (1999) tankar kring detta, framstår 

maktlöshet som centralt och även av betydelse för en kvinnas identitet. Vi menar att detta tyder 

på att män har mer makt än kvinnor i det offentliga rummet i särskilt utsatta förorter. Enligt 

Wendt och Åse (1999) fungerar samhället inte riktigt som lagboken säger att det ska vara och 

att det i praktiken inte är ett jämställt samhälle. Enligt författarna är det män som anses utgöra 

”första klassens medborgare”, medan kvinnan ses som en ”andra klassens medborgare” och 

som är avvikande från normen (Wendt & Åse, 1999:8). För att män ska kunna behålla denna 

auktoritära maktposition, måste män se kvinnor som försvarslösa och utsatta, vilket i sin tur 

leder till att könsmaktsordningen består i form av ett patriarkalt samhälle (Wendt & Jansson, 

2006:22).   

” Man måste anpassa sig efter den ”kvinnliga rollen” för att inte bli stämplad som någonting 

dåligt av männen i förorten (Respondent 1, 31 år gammal). ” 

Respondent 1 nämner att kvinnor måste anpassa sig till den ”kvinnliga rollen”, som innefattar 

att vara hemma och sköta hemsysslor, för att inte bli stämplade som dåliga kvinnor genom att 
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de bryter mot normen. Stämplingen som sådan kan anses utgöra en typ av symboliskt våld, och 

det faktum att kvinnan förväntas anta ”den kvinnliga rollen” innebär i sig ett symboliskt våld, 

då en social roll blivit utvald till kvinnor (Bourdieu, 1999). Att vara stämplad som dålig kvinna 

av männen i en särskilt utsatt förort kan ge kvinnan ett dåligt rykte, som i sin tur kan leda till 

att män nedvärderar kvinnans identitet. Kvinnan kan på så sätt känna att hon är mindre värd än 

andra kvinnor och hon kan få sämre självförtroende och bli osäker i sig själv.  

Respondent 8 anser att det känns obehagligt att fika i det lokala caféet som ensam kvinna bland 

många män, i ett centrum tillhörande en särskilt utsatt förort. Detta tyder på att respondenten 

upplever ett slags symboliskt våld, eftersom männen i det offentliga rummet intill cafét tycks 

”markera” att kvinnor inte ska vistas i den miljön, vilket sker i det tysta genom ett omärkligt 

och milt våld som inte uppfattas vara reellt eller faktiskt. Det innebär att det symboliska våldet 

är en typ av ”själsligt våld” som inte har några reella effekter, men som påverkar kvinnor 

psykiskt dåligt, när de upplever den manliga dominansen såsom naturlig och att kvinnorna 

därmed begränsas av män (Bourdieu, 1999:11). 

Respondent 1 menar att det är svårt att vara sig själv, när männen har makt och kan göra vad de 

vill i det offentliga rummet kring hennes bostadsområde. Detta kan tolkas som att kvinnorna 

måste visa männen en falsk bild av sig själva, som stämmer överens med männens normer, 

endast för att de ska accepteras och passa in i den kvinnliga rollen, fastän det egentligen inte är 

kvinnornas sanna personlighet eller vilja. Utifrån beskrivningarna från Respondent 1 och 8 

upplever kvinnor viss maktlöshet. Detta tar även Wendt och Åse (1999) upp, då de skriver att 

kvinnor som grupp har mindre och obetydligare makt och påverkan än männen. Vidare menar 

de att kvinnor regelmässigt är underordnade männen, vilket är karakteristiskt för ett patriarkalt 

samhälle (Wendt & Åse, 1999:7). Denna typen av symboliskt våld gentemot kvinnor förstärker 

det patriarkala samhället, där män som grupp anses vara överordnade och viktigare än kvinnor 

genom ordningens fastställda hierarki (Wendt & Åse, 1999:7). 

” Jag har alltid känt att jag kan vara mer annorlunda i stan, än här i förorten. Det har med 

att göra med att man redan bor i utanförskap och vill inte göra det en gång till att stå ut. När 

jag gick på gymnasiet var det flera som kom fram till mig och frågade hur jag vågade klä mig 

och sminka mig så här. Är du inte rädd för vad folket ska säga, brukade jag bli frågad. Folk 

tyckte det var jättekonstigt att jag tyckte om att sminka mig. Jag ville vara mig själv och jag 

tyckte synd om dem för det är ju inte som om att de inte vill uttrycka sig (Respondent 9, 30 år 

gammal). ” 
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Respondent 9 uttrycker sig genom att vara den hon vill vara, genom att inte följa normen eller 

göra som andra tycker att man ska. Detta innebär att hon har mod att bryta mot normen, 

exempelvis genom att sminka sig, vilket alla kvinnor inte tycks våga göra på grund av rädsla 

för andra ska tycka. Respondentens svar kan tolkas som att kvinnor inte kan vara sig själva eller 

klä sig hur de vill, eftersom de tänker på vad andra personer skulle tycka och tänka om det. 

Detta kan leda till en känsla av maktlöshet för kvinnor och ett förtryck genom symboliskt våld, 

eftersom de känner en sorts rädsla för andras åsikter och en rädsla för att bryta mot ”den 

kvinnliga rollen”. Det faktum att respondenten känner att hon kan vara sig själv och mer 

annorlunda i stan, tyder på en kvinnlig maktlöshet inom hennes bostadsområde och i det 

offentliga rummet, som ligger i en särskilt utsatt förort.   

Respondenten menar även att kvinnor, för sitt eget bästa, bör kunna göra vad de vill och inte 

lyssna på samhällets normer, vilket tydliggörs genom att hon säger att män skapat många av 

samhällets normer. Detta kan även tolkas att männen styr hela samhället i stort sett utifrån ett 

bredare samhällsperspektiv och att män som grupp därmed innehar makten. Detta tyder även 

på en synbar maktskillnad mellan könen, där mannen är överordnad kvinnan, vilket talar för en 

rådande könsmaktsordning och ett patriarkalt samhälle (Wendt & Åse, 1999).  

Utifrån respondenternas svar enligt ovan kan den ”kvinnliga rollen” tolkas som att kvinnor bör 

hålla sig till varandra och inte vistas där män håller till samt att de ska klä sig lämpligt för att 

passa in i den kvinnliga rollen. Det talar för ett patriarkalt samhälle, som innebär att män anser 

sig vara överordnade kvinnor som grupp. Respondenterna intygar att det råder en klar och tydlig 

maktskillnad mellan kvinnor och män som grupp. Maktskillnaden kan bero på den sociala 

konstruktionen som skapats i kontakten mellan människor och det i sig talar för ett patriarkalt 

samhälle (Josefson, 2005:10).   

5.2 Makt och Frihet 

Respondenterna berättar om hur de ser på den kvinnliga makten i sitt bostadsområde, som ligger 

i särskilt utsatta förorter i Järva. Av respondenternas svar kan man utläsa att makt enligt dem 

utgörs av bland annat makten att själv få bestämma över sig själv och sitt eget liv, utan att någon 

annan inskränker deras fria vilja, det vill säga makt i meningen att kunna vara självständig, 

autonom och sitt ”rätta jag”. Respondenterna säger sig inte ha makt över att göra vad de vill 

och att män har mer makt än kvinnor.  

” Männen har makt och har mer betydelse än oss kvinnor (Respondent 1, 31 år gammal). ” 
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Respondent 1 berättar att det finns en absolut maktskillnad mellan män och kvinnor och att hon 

känner att kvinnor inte är lika betydelsefulla som männen. Detta utgör ett stort 

samhällsproblem, eftersom alla människor bör ses som individer som är lika mycket värda, 

oavsett kön, ålder eller etnicitet.  

” Jag kan tyvärr inte se att det finns någon kvinnlig makt i förorten som jag bor i. I alla fall 

inte vad jag har sett under mina 26 år. Man måste anpassa sig efterklockslagen, innan kl. 21 

måste jag vara hemma, eftersom det är bland annat bara män som är ute just på kvällen. Det 

är svårt att vara sig själv när männen utomhus har makt och kan göra vad de vill 

(Respondent 4, 26 år gammal). ” 

En tolkning av respondentens svar kan vara att kvinnlig makt utgörs av deras rätt att bland annat 

klä sig efter eget tycke, komma hem vilken tid som helst på dygnet och att inte behöva anpassa 

sig efter någon annans uppställda regler. Respondenten berättar att hon upplever sig begränsad 

i sin bostadsort, eftersom hon är rädd för att vara sig själv i det offentliga rummet, då risken är 

stor för att bli stämplad som något dåligt på grund av sitt kön eller sitt yttre utseende. 

Respondentens svar talar för att kvinnor inte har samma frihet som männen, utan att de 

begränsas på olika sätt. Det verkar som att detta hänger samman med att männen har mer makt 

än kvinnor på olika sätt, exempelvis genom att de kan bestämma över kvinnor och uppställa 

regler som de måste följa för att accepteras såsom ”bra” kvinnor. Detta leder i sin tur till att 

kvinnors makt är begränsad, vilket hänger samman med att kvinnor på olika sätt är 

frihetsberövade, då det som exempelvis i denna studie framgår att kvinnor är begränsade från 

att vistas i det offentliga rummet i särskilt utsatta förorter efter en viss tid på dygnet eller genom 

att de behöver tänka på sina klädval för att passa in i den kvinnliga rollen. 

Respondent 4 menar att det inte finns någon kvinnlig makt i hennes bostadsområde. 

Respondenten förklarar att det är viktigt för henne att komma hem senast en viss tidpunkt, 

eftersom det ständigt är män som är ute sent på kvällarna i hennes bostadsområde. 

Respondenten menar även att männen har makt och frihet och att de kan göra vad de vill i 

förorten, detta tyder på en maktskillnad mellan kvinnor och män, då kvinnor inte får bestämma 

över sitt eget liv eller sin vardag i lika hög grad som männen, då de måste lyda männens order.  

” Jag ser att det är kvinnan som endast har frihet och makt i sitt hem, när det gäller att sköta 

hemmet och barnen, eftersom vi har den rollen. En man kan inte ta den rollen, utan det är vi 

kvinnor. Därför känner jag frihet i mitt hem. Jag tycker att en kvinna ska kunna känna sig fri 
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och maktfull och hon ska kunna göra vad hon vill istället för att lyda samhällets normer, det 

vill säga männen (Respondent 3, 38 år gammal). ” 

Respondenternas beskrivningar pekar på en kvinnlig maktlöshet, som i sin tur lett till en mindre 

känsla av frihet för kvinnor som bor i särskilt utsatta förorter. Respondenterna berättar även om 

hur de ser på den kvinnliga friheten i sitt bostadsområde, som ligger i särskilt utsatta förorter i 

Järva. Av respondenternas svar kan man även utläsa att frihet enligt dem utgörs av att kunna 

göra det man vill och att kunna se ut och bete sig som man själv vill. Frihet utgörs även enligt 

respondenternas svar av att själva få välja över vilka dagsaktiviteter man vill göra, vart man ska 

få vistas, med vem och under vilka tider på dygnet. Respondenterna anser inte att det finns 

någon kvinnlig frihet eller makt i området som de bor i och att det uttrycks på olika sätt.  

Det de ovanstående respondenterna nämner kan kopplas ihop med det Herz och Wallroth (2012) 

nämner, nämligen att det är kvinnor som har ett betydande och större ansvar än män för både 

hushåll och barn och att de i den bemärkelsen kan känna sig fria när de är i sitt eget hem eller 

tar hand om barn, eftersom det är en ”kvinnosyssla” som hör till den kvinnliga rollen, och i 

sådana miljöer kan kvinnor får vara ifred och avskilda från män, viket tyder på att 

respondenterna upplever sig ha en begränsad frihet. 

” Jag känner absolut ingen frihet här (Respondent 1, 31 år gammal). ” 

” Vi har absolut inte lika mycket frihet som männen” (Respondent 1, 31 år gammal). ” 

” Man kan inte gå klädd hur man vill. Och det känner man, man blir bara stirrad på. Men det 

har hållit på länge (respondent 10, 36 år gammal). ” 

Vi frågade respondenterna om hur de ser på den kvinnliga friheten, och en av kvinnorna 

svarade ” Det finns inte den friheten. Man måste täcka sig. Nu var det flera år sedan men jag 

kan tänka mig gå med öppna armar men inte med shorts eller linne direkt”. Vi frågade henne 

vidare om hur det känns att hon måste tänka på vad hon ska välja för klädsel och hon svarade 

” Jag ska inte behöva tänka på det. Bara det är frihetsberövande (respondent 10, 36 år 

gammal). ” 

Ovanstående svar från respondenterna tyder på en utsatt situation, som även kan tolkas som 

otrygg av kvinnorna i området. Vi menar att denna otrygghet och orolighet påverkat dessa tre 

kvinnor på det sätt att de inte kan känna varken trygghet eller frihet i sitt bostadsområde. 

Samtliga betonade att makt är svårt för en kvinna att uppnå i särskilt utsatta förorter. 
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Respondenternas ovanstående svar tyder på att kvinnor ses som mindre viktiga än män, vilket 

tyder på ett symboliskt våld gentemot kvinnorna (Bourdieu, 1999), samt det är männen som har 

makten i särskilt utsatta förorter i Järva och att kvinnorna är underordnade männen, vilket tyder 

på en könsmaktsordning där män är högst upp i hierarkin i ett patriarkalt samhälle (Wendt & 

Åse, 1999).  

Respondenternas beskrivningar kan tolkas som att kvinnorna utsätts för en typ av 

frihetsberövande, eftersom de inte vågar klä sig eller föra sig som de vill. Detta kan även kännas 

otryggt för kvinnorna, eftersom de ständigt måste tänka på vad de ska ha på sig för kläder, för 

att inte bli stirrad på män i området av eller tvingas höra glåpord av olika slag och utsättas för 

manligt förtyck och symboliskt våld. Utifrån respondenternas beskrivningar kan man utläsa att 

det offentliga rummet i särskilt utsatta förortsområden är otrygga miljöer för kvinnor, att de har 

begränsad tillgång till det, vilket kan leda till att kvinnorna får dåligt självförtroende och dålig 

självkänsla, på grund av att kvinnorna inte vågar vara sig själva eller känna sig fria i sitt 

bostadsområde när och hur de vill.  

5.3 Förtryck och symboliskt våld 

Respondenterna berättar om deras upplevda förtryck av männen i sina bostadsområden, som 

ligger i särskilt utsatta förorter inom Järvaområdet i Stockholms län. En av respondenterna 

berättar att förtryck är vanligt i området som hon bor i och att hon upplever olika slags förtryck 

av männen som bor där. Två av respondenterna berättar att de inte hade upplevt förtryck av 

männen inom sina bostadsområden, men att de hade bekanta som blivit det.  

” Hittills har det gått bra för min del! Men ibland tänker man på vad männen skulle tycka om 

jag skulle ut med kjol här, fastän det är vanligt att kvinnor gör det. Min vän hade på sig en 

klänning och det slutade inte bra. En av männen ropade: har du inga kläder hemma eller? 

(Respondent 6, 27 år gammal). ” 

” För männen i vissa kulturer är det som ses utåt väldigt viktigt. Och det är mycket det som 

styr. Men fortfarande kanske kvinnor måste täcka sig. Det här rör inte alla. Så det färgar hur 

man ska bete sig utåt. Att man måste följa vissa normer. Det blir fel när det påverkar alla. De 

som kommer hit tar med sin kultur. Man är ju den man är. Det som blir fel är när det blir 

tankar som att du är fel i deras ögon. Och när du uttrycker dig så är du en dålig person 

(Respondent 5, 41 år gammal). ” 



   28 
 

Utifrån ovanstående citat kan vi få insikt om hur respondenterna faktiskt känner. Respondent 6 

har inte själv upplevt förtryck av männen inom sitt bostadsområde, men det går dock att utläsa 

tankar kring oro i hennes svar, såsom att hon känner oro för vad som skulle hända om hon vistas 

i det offentliga rummet iklädd i kjol och oro för att råka ut för samma förtryck och kränkning 

som hennes vän. Det var kränkande av mannen att kommentera kvinnans klädsel på det sätt 

som skedde, detta kan även tolkas som att männen bestämmer och dömer en kvinna till det 

sämre på grund av hennes klädsel och att en kvinna därför inte klär sig hur hon egentligen vill, 

på grund av rädsla för att bli dömd av män. Respondent 5 nämner att männen dömer kvinnorna 

utifrån klädsel om de är avvikande, sett utifrån männens perspektiv. Det kan även tolkas som 

att kvinnor, som bor i särskilt utsatta förorter, lever under förtryck av männen. Det är ett stort 

samhällsproblem att kvinnor inte känner sig bekväma eller avslappnade i deras bostadsområde 

på grund av män. Kvinnorna blir därmed begränsade i deras handlingsutrymme och 

frihetsberövade, enbart för att slippa manligt förtryck.  

” Sen finns det kvinnor som kanske inte har samma förutsättningar och då kanske de upplever 

att de inte får synas eller höras i samhället på samma sätt. De kanske inte kan språket och det 

är mannen som kan det. Det är mannen som jobbar och hon kanske är hemma, har valt att 

vara hemma eller blivit tvingad att vara hemma (Respondent 5, 41 år gammal). ” 

Respondent 5 menar att det finns kvinnor i hennes bostadsområden som inte integrerats 

tillräckligt i det svenska samhället av olika anledningar, och att dessa i större grad kan tvingas 

följa männens uppställda normer, eftersom de då är mer beroende av männen. Björktomta 

(2012) nämner att det är männen som förmedlar vilka värderingar och normer som ska gälla i 

familjen och att det är kvinnans roll att ta hand om hemmet och hushållssysslor (Björktomta, 

2012:24). Wendt och Jansson (2006) nämner att det är viktigt för män att visa upp en bild för 

andra män som återspeglar att det är de som har makten, och inte kvinnorna, samt att det är de 

som har auktoritet och är betydande. Detta resulterar i att kvinnor måste visa sig försvarslösa 

och tillåtas tryckas ner, för att mannen ska kunna inta platsen som försvarare och beskyddare, 

och på så vis visa upp sin betydelse för andra (Wendt & Jansson, 2006:22).  

” Jag och min vän var bjudna på en hemmafest här i området. En av männen i festen ville 

veta vad jag hette och vart jag bodde. Jag svarade att han inte behövde veta det. Mannen blev 

vansinnig och började kalla mig för fula ord. Han sa stick härifrån annars kommer du få se 

vad som kommer att hända. Jag gick från festen tillsammans med min vän sårad, rädd och 

nedtryckt (Respondent 7, 33 år gammal). ” 
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Respondent 7 berättar att hon upplever förtryck av en man i sitt bostadsområde på grund av att 

hon inte ville besvara personliga frågor. Detta kan tolkas som att kvinnan indirekt blir tvingad 

av mannen att svara på hans frågor, om hon inte vill bli kallad för fula ord. Eftersom kvinnan 

valde att avstå från att svara på mannens frågor, uppstod en irritation från mannens sida, som 

resulterade i ett hot mot kvinnan vilket fick henne av att lämna platsen de befann sig på. Detta 

anser vi utgör ett allvarligt problem, eftersom kvinnor behöver anpassa sitt förhållningssätt efter 

männens tycke. Kvinnorna antar en underkastad roll och känner sig tvingade att besvara 

personliga frågor, för att inte bli förtryckta.  

En annan tolkning av situationen kan vara att, männen har ett slags maktbehov över kvinnorna 

i området. I denna situation kan det tolkas som att mannen kände sig underlägsen när kvinnan 

inte visade ömsesidigt intresse genom att inte besvara hans frågor. Detta kan ha varit 

anledningen till att han valde att trycka ner henne med hotande ord, för att i sin tur känna sig 

överlägsen igen. Det som skulle kunna ha varit en bra kväll för respondent 7, slutade istället i 

manligt förtryck gentemot kvinnan och att hon kände rädd och sårbar. 

Som ovan nämnts, berättar Respondent 6 att hon inte upplevt något förtryck från männen i 

området, men att hennes vän blev utsatt för förtryck och kränkande behandling på grund av att 

hon bar en klänning i det offentliga rummet i en särskilt utsatt förort. Detta tyder på att det sker 

förtryck i särskilt utsatta förortsområden samt att det verkar vara vanligt förekommande inte 

bara i det offentliga rummet. Respondenten beskriver att hon haft tur som ännu inte blivit 

nedtryckt av männen men att hon är rädd för att det ska hända henne och detta är ett problem. 

Utifrån vad respondent 6 nämner kan vi anta att hon mer eller mindre är förberedd på att hon 

förr eller senare kommer bli förtryckt på något sätt av männen i området. Detta kan även tolkas 

på ett vidare plan såsom att vilken kvinna som helst i särskilt utsatta förortsområden kan bli 

utsatta för manligt förtryck samt att kvinnor bör vara både uppmärksamma och försiktiga i 

sådana områden för att undvika förtryck och symboliskt våld. Detta menar vi berövar kvinnors 

frihet och makt. 

Samtliga respondenter berättar att manligt förtryck är vanligt förekommande i sina respektive 

bostadsområden och i det offentliga rummet där. En reflektion som kan göras utifrån dessa 

ovanstående beskrivningar är att det har skapats en rädsla för förtryck i området bland kvinnor. 

Detta har i sin tur lett till en större försiktighet hos kvinnorna, som ständigt måste tänka på 

vilken roll hon ska spela, för att inte behöva bli nedtryckt av männen i området. Detta kan 

kopplas till det Bourdieu (1999) nämner, nämligen att förtyck mot kvinnor inte bara uttrycks 
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på fysiskt sätt, utan även genom symboliskt våld. Bourdieu (2004) nämner även att kvinnorna 

är dömda till undergivenhet och att de endast kan bedriva makt genom att vända den kraftfulla 

styrkan mot mannen själv eller genom att acceptera att stiga åt sidan och bestrida en makt. Detta 

kan kopplas till när Respondent 7 valde att inte bestrida en makt mot mannen på festen, utan 

hon valde att istället att stiga åt sidan genom att lämna festen hon befann sig på. En av 

anledningarna till den rådande könsmaktsordningen enligt Wendt och Jansson (2006) är att män 

ofta anser andra män vara auktoritära, betydande och mäktiga, varför de inte vill visa sig 

underlägsna kvinnor i andra mäns sällskap.  

Respondent 6 och 5 berättar att de inte upplevt manligt förtyck i sina bostadsområden, men att 

de är rädda för att uppleva förtryck och att de har oroliga tankar kring när och om det kan 

inträffa. Denna rädsla kan anses utgöra ett visst symboliskt våld av själslig karaktär gentemot 

kvinnor (Bourdieu, 1999), eftersom de inte vågar bryta mot normen på grund av rädsla. 

Respondent 7 har upplevt ett förtryck i området och har fått hemska minnen från den dagen den 

inträffade. Respondenten uppger att hon sedan dess har känt sig minder värdig. Josefson (2005) 

nämner vidare att vad män än gör, bedöms det vara mer viktigt än vad kvinnor gör. Detta 

innebär att det ”manliga” anses vara betydelsefullare än det ”kvinnliga”, vilket skapar 

ojämställdhet i samhället. Det ”manliga” är således mäktigare än det ”kvinnliga” (Josefson, 

2005:88).  

Respondenterna verkar fundera över om och när de kommer att bli förtryckta av männen i sina 

bostadsområden. Samtliga respondenter har bekanta som upplevt förtryck och även där kan 

man se att männen bestämmer över kvinnor i det offentliga rummet och att män har en stor 

makt i särskilt utsatta förortsområden, vilket skrämmer kvinnorna och berövar dem frihet och 

makt över självbestämmande. Enligt Björktomta (2012) ska en kvinna förväntas lyssna på 

mannen och inte säga emot honom, vilket leder till att kvinnorna inte har någon 

självbestämmande. Detta kan även leda till att kvinnorna inte har lika stort handlingsutrymme 

som männen (Björktomta, 2012:24, 110). Utifrån beskrivningarna framstår det som en stor 

sannolikhet att män kan reagera och uttala sig illa till kvinnor i situationer där mannen inte 

känner sig tillfredsställd och överordnad. Walby (1990) talar om att män behärskar, exploaterar 

och förtrycker kvinnor i sociala sammansättningar, vilket utgör ett förtryck gentemot kvinnor 

med grund i den rådande könsmaktsordningen.  

” Det har varit jättelänge som jag inte har vågat gå i shorts eller t.o.m. linne. Det är 

obehagligt. Jag ska inte behöva tänka på det (respondent 10, 36 år gammal). ” 
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Respondent 10 berättar att en kvinna inte kan gå hur hon vill i området om hon inte är rätt klädd 

enligt normen, eftersom männen visar tecken till kvinnor avseende huruvida kvinnornas klädsel 

är acceptabel eller inte enligt männen. Detta sker främst genom att männen stirrar på kvinnorna 

och slänger arga blickar till dem ifall klädseln inte följer normen. Även detta utgör en typ av 

symboliskt våld (Bourdieu, 1999).  

6. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras analysen och studiens resultat, för att besvara de valda 

frågeställningarna och för att uppfylla syftet med studien. Syftet med denna studie är att studera 

kvinnors tillgång till det offentliga rummet i särskilt utsatta förorter inom Järvaområdet i 

Stockholms län. Frågeställningarna i studien avser att besvara följande: 

1. Vad påverkar kvinnors tillgång till det offentliga rummet i särskilt utsatta förorter?  

2. Hur behandlas kvinnor av män i det offentliga rummet i särskilt utsatta förorter?  

Vi har kommit fram till resultatet genom en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer, 

som har baserats på tio intervjuer med kvinnliga respondenter, som bor i särskilt utsatta förorter 

inom Järvaområdet i Stockholm län. Resultatet och analysen av empirin innehåller tre olika 

teman: Den kvinnliga rollen och Patriarkatet, Makt och Frihet och Förtryck och Symboliskt 

våld. 

Respondenterna berättar att kvinnlig makt enligt dem utgörs av bland annat makten att själv få 

bestämma över sig själv och sitt eget liv, utan att någon annan inskränker deras fria vilja, det 

vill säga makt i meningen att kunna vara självständig, autonom och sitt ”rätta jag”. 

Respondenterna säger sig inte ha makt över att göra vad de vill och att män har mer makt än 

kvinnor. Respondenterna berättar även att frihet enligt dem utgörs av att kunna göra det man 

vill och att kunna se ut och bete sig som man själv vill. Frihet utgörs även enligt respondenternas 

svar av att själva få välja över vilka dagsaktiviteter man vill göra, vart man ska få vistas, med 

vem och under vilka tider på dygnet. Respondenterna anser inte att det finns någon kvinnlig 

frihet eller makt i området som de bor i och att det uttrycks på olika sätt.  

Den första frågeställningen att besvara är vad som påverkar kvinnors tillgång till det offentliga 

rummet i särskilt utsatta förorter. Resultatet visar att det är en patriarkal struktur som påverkar 

att kvinnor upplever en underlägsen position gentemot män och en stor maktlöshet i sina 
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bostadsområden, som ligger i särskilt utsatta förortsområden. Detta har lett till att kvinnor inte 

upplever sig ha varken makt eller frihet och att de därför har begränsad tillgång till det offentliga 

rummet i förorterna. Exempelvis, att ha makt genom att bestämma över sig själv och sitt eget 

liv. Makt i meningen att kunna vara självständig och autonom samt frihet att kunna göra det 

man vill och att kunna se ut som man vill. Kvinnorna måste exempelvis följa männens normer 

och regler och förhålla sig till dessa utan att säga emot. Detta tyder på en rådande 

könsmaktsordning, där män som grupp är överordnad kvinnor som grupp (Wendt & Åse, 1999). 

Denna könsmaktsordning har en negativ påverkan på kvinnors tillgång till det offentliga 

rummet i särskilt utsatta förorter, eftersom kvinnorna anser att de bryter mot ”den kvinnliga 

normen” om de exempelvis klär sig efter egen vilja, sminkar sig eller tar en fika på en plats där 

andra kvinnor inte befinner sig. Resultatet visar att det som påverkar kvinnors tillgång till det 

offentliga rummet i särskilt utsatta förorter inom Järvaområdet i Stockholms län är, kvinnornas 

begränsade makt och frihet samt den rådande könsmaktsordningen, i form av ett patriarkalt 

samhälle, där män som grupp anses vara mer betydande än kvinnor som grupp.  

Den andra frågeställningen att besvara är hur kvinnor behandlas av män i det offentliga rummet 

i särskilt utsatta förorter. Resultatet visar att kvinnor känner förtyck från män som utrycks på 

olika sätt, dels genom direkta handlingar såsom genom att männen kan ropa glåpord mot 

kvinnorna, om de anser att de på något vis bryter mot männens normer eller syn på ”den 

kvinnliga rollen”, men även genom indirekta handlingar och symboliskt våld, såsom genom 

oskrivna regler som männen i områdena skapat åt kvinnorna, vilket leder till att kvinnor känner 

en psykisk negativ påfrestning på grund av rädsla för att utsättas för manligt förtryck (Bourdieu, 

1999). 

Av resultatet kan man även utläsa att känslor som rädsla, förtryck och maktlöshet upplevs av 

majoriteten av kvinnorna. Utifrån respondenternas beskrivningar kan man utläsa att samtliga 

upplever förtryck av männen i sina bostadsområden och att kvinnor är rädda för att vara sig 

själva i det offentliga rummet. Detta har lett till en försiktighet hos kvinnorna, dels genom att 

de tänker på vilken roll en kvinna ska ha för att inte behöva bli nedtryckt av männen i området, 

dels för att de ständigt är oroliga över att inte passa in i normen och därmed stämplas som 

”dåliga kvinnor”. Vi anser att denna typen av symboliskt våld är reellt och faktiskt för 

kvinnorna, eftersom de påverkas psykiskt negativt av det och frihetsberövas från sin fria vilja 

och sina önskade handlingar, även om våldet bedrivs på rent symbolisk väg via kommunikation 

mellan männen och kvinnorna (Bourdieu, 1999). 
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Resultatet har även pekat på att män i vissa fall trycker ner kvinnor, om de inte får den önskade 

responsen. Samtliga respondenter var tydliga och betonade även att frihet är något som är svårt 

att uppleva i särskilt utsatta förorter som deras bostadsområden. Vi anser att det råder en stor 

orättvisa mellan könen i särskilt utsatta förorter, som exempel kan nämnas att det enligt oss är 

orättvist att kvinnor måste vara hemma en viss tid, medan män har rätt att vara ute sena kvällar. 

Walby (1990) förklarar hur män, genom olika metoder kan behärska, exploatera och förtrycka 

kvinnor och menar att staten tillåter män att behandla kvinnor hårdhänt och med en 

nedvärderande syn, eftersom staten inte ingriper eller ändrar på detta och att kvinnor inte heller 

har rätt till lika stor sexuell frihet som män (Walby, 1990:20–21).  

Det är skrämmande att många kvinnor dagligen lever med känslan av att de känner sig kränkta, 

kontrollerade eller hotade i sina bostadsområden (Kakabaveh & Tarhan 2017). Önskvärt är 

självklart att alla människor runt om i hela världen granskar sina normer och behandlingen samt 

attityden mot kvinnor. Synen på den ”goda kvinnan” måste förändras, enligt synen ska kvinnan 

bära mannens heder och bevara familjens blod rent (Schlytter & Rexvid, 2016:35–36). Normen 

behöver förändras, för att kvinnor ska ges mer tillgång till det offentliga rummet. 

Resultatet som besvarar den andra frågeställningen visar att män, genom olika metoder 

behärskar, exploaterar och förtrycker kvinnor i det offentliga rummet i särskilt utsatta förorter 

inom Järvaområdet i Stockholms län, genom både direkta handlingar och genom indirekta 

handlingar, genom olika former av förtryck och symboliskt våld. Kvinnor behandlas inte på 

samma sätt som män i det offentliga rummet och det kan tolkas som att män inte ser kvinnor 

som jämställda med män eller att män som grupp anser sig vara överordnade kvinnor som 

grupp.  

Det finns ingen annan som bör ha rätt att bestämma över hur det ”rätta sättet” är att vara på. 

Alla har rätt till sin identitet och sitt individuella sätt att leva och tänka på, därför anser vi att 

synen på ”den kvinnliga rollen” måste förändras. Detta innebär även att allas tankesätt eller 

levnadsätt inte heller behöver accepteras av alla, eftersom det ska råda frihet över att bestämma 

sådant. I Sveriges grundlagar ges alla medborgare rätt att utrycka sig fritt och leva hur de vill, 

det står även att alla människor ska respekteras och behandlas lika, och att de som lever i 

Sverige ska ha rätt till jämlika förhållanden och att vara delaktiga i samhället. Detta innebär att 

det ska kännas bra att leva i Sverige under frihet och med värdighet (SFS, 1974:152). Varje 

människa är en fri individ, som ska respekteras och bemötas humant. Vi anser att det svenska 
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samhället brustit i sitt ansvar att lära ut detta till medborgarna i särskilt utsatta förorter inom 

Järvaområdet i Stockholms län. 

Resultatet visar att kvinnor och män behandlas olika i det offentliga rummet i särskilt utsatta 

förorter, eftersom kvinnor begränsas från att agera efter fri vilja på grund av den rådande bilden 

av ”den kvinnliga rollen” och för att kvinnor, enligt män, inte får avvika från normen. Det 

patriarkala samhället och den manliga rådande könsmaktsordningen i dessa särskilt utsatta 

förorter är några av anledningarna till varför kvinnor och män behandlas olika i det offentliga 

rummet i särskilt utsatta förorter inom Järvaområdet i Stockholms län.  

Av denna studiens resultat framstår det som tydligt att det råder stor otrygghet i särskilt utsatta 

förorter bland kvinnor, att kvinnor känner sig maktlösa gentemot män och att de inte ges tillgång 

till det offentliga rummet i lika stor uträckning som män. Enligt Wendt & Åse (1999) delar inte 

samhället och lagboken samma mening om jämlikhet. Det är fortfarande mannen som står för 

normen och kvinnan är den som ses som undergiven (Wendt & Åse, 1999:8). Detta är även 

något vi ser mycket allvarligt på, eftersom det bidrar till att normerna lever kvar. Vi tror att 

kunskap om män och kvinnors jämlikhet och lika värde är en lösning till dessa problem. Genom 

att bryta rådande normer i särskilt utsatta förorter, kan kvinnans tillgång till det offentliga 

rummet öka och det symboliska våldet minska. 

Vi anser att det är viktigt att det offentliga rummet förblir en öppen mötesplats och en plats där 

människor kan vara sig själva och känna att de blir respekterade för den person den är. Vi tror 

att det offentliga rummet blir vad vi skapar det till, både genom våra handlingar som individer 

men också som ett samhälle. Vi tror därför starkt på att samhället och medborgarna i särskilt 

utsatta förorter måste arbeta tillsammans mot jämställdhet mellan kvinnor och män, för att 

kvinnorna ska kunna känna sig trygga, både i sig själva och i samhällets offentliga rum. Det 

viktigt att ha en förståelse för varandras olikheter och ändå respektera sina medmänniskor. 

Förståelse behöver inte per automatik betyda att något måste accepteras, men vi måste sluta 

acceptera att kvinnan ses som något som är mindre värt än en man eller som något 

avvikande (Wendt & Jansson, 2006:22).  

Sammanfattningsvis kan man av studiens resultat utläsa och dra en slutsats om att kvinnor 

känner sig maktlösa gentemot män i särskilt utsatta förorter, att de känner att de har begränsad 

makt och frihet över att vara sig själva och att de inte fritt får bestämma över sig själva och sina 

liv. Kvinnor som bor i särskilt utsatta förorter runt om i Järva i Stockholms län känner att de 

inte ges fri tillgång till det offentliga rummet i sina respektive bostadsområden, vilket har 
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kunnat kopplats bland annat till de valda teoretiska utgångspunkterna om könsmaktsordningen 

och det symboliska våldet.   

Både män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter att leva sitt liv som de själva 

önskar och ingen annan individ ska behöva behandlas eller bemötas olika på grund av kön, 

ålder eller etnicitet. Även Josefson (2005) anser att alla människor ska ha samma och 

överensstämmande möjligheter, skyldigheter och rättigheter i samhället, oberoende om man är 

man eller kvinna (Josefson, 2005:10). Fäldt och Kullberg (2012) menar dock att könet har en 

stor betydelse för hur vi bedömer kvalitéer och egenskaper (Fäldt & Kullberg, 2012:173), vilket 

även bestyrks av respondenternas berättelser.   

6.1 Förslag på fortsatt forskning  

Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att göra en studie med både män och kvinnor. 

Det skulle vara intressant att granska hur de ändrade normerna kring kön i samhället påverkar 

männen i särskilt utsatta förorter eller hur män ser på denna maktskillnad som föreligger mellan 

män och kvinnor i särskilt utsatta förortsområden. Något som även vore intressant att studera 

vidare är frågan, om varför kvinnor och män behandlas olika i det offentliga rummet i särskilt 

utsatta förorter. VHEK skriver i sin studie att kvinnor är mycket begränsade i sitt sätt att uttrycka 

sig som de själva vill (Kakabaveh & Tarhan, 2017). De har inte heller lika stor rätt att bestämma 

över deras egen vilja som män, eller sin egen frihet. Det är vanligt förekommande att föräldrar 

och omgivningen runt omkring kvinnor bestämmer hur de ska leva. Enligt Schlytter och Rexvid 

(2016) bottnar detta i att männen vill behålla sin heder, och att det är kvinnorna som kan ge 

familjen ett dåligt rykte. Om en kvinna får ett dåligt rykte, återspeglar det sig på kvinnans man 

eller övriga män inom kvinnans familj och deras oförmåga att kontrollera kvinnan (Schlytter & 

Rexvid, 2016:35–36). 

Det vore intressant att försöka ta reda på vilka normer små pojkar som bor i särskilt utsatta 

förorter i tidig ålder får lära sig avseende kvinnor. Eftersom pojkarna är små och har en nära 

kontakt med sin mor och eventuella systrar, får de i uppgift att agera som spioner åt fadern och 

övriga män i deras omgivning (Schlytter & Rexvid, 2016:38). Detta är något vi anser är väldigt 

allvarligt, eftersom dessa unga pojkar kommer att växa upp med samma normer som männen 

skapat, som innebär att kvinnor och män på olika sätt ska behandlas olika. Det är enligt oss 

viktigt att barn lär sig att kvinnor och män är lika mycket värda, oavsett om de har olika kön, 

eftersom könsmaktsordningen och den fastställda hierarkin mellan män och kvinnor annars 
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kommer att bestå (Wendt & Åse, 1999). Genom att lära unga pojkar i särskilt utsatta förorter 

om jämställdhet, hur det uppnås och dess fördelar, finns en möjlighet att bryta 

kvinnoförtryckande normer, vilket kan ge kvinnorna mer tillgång till det offentliga rummet i 

särskilt utsatta områden.  

Det skulle även vara intressant att studera kvinnor som bor i särskilt utsatta förorter med 

utländsk bakgrund, exempelvis genom en forskningsfråga, huruvida kvinnor känner ett dubbelt 

utanförskap och vilka effekter det har på deras upplevda makt och frihet i relation till männen 

i sina bostadsområden. Kvinnor som bor i Sverige, med utländsk bakgrund, lever i en 

trepartsrelation som innebär att kvinnan försöker skapa sin egen identitet, genom att vara den 

hon själv vill, samtidigt som hon måste leva efter de normer och regler som familj och 

släktningar har ställt upp. Förutom att kämpa med sin egen vilja, familjens och släktens normer 

och regler, måste kvinnan även försöka leva efter männens, statens och landets normer och 

lagar. Allt detta kan resultera i att det kan vara svårt för kvinnor som lever i en trepartsrelation 

att hitta sitt egna ”jag” och sin egen identifikation (Schlytter, 2004:12–13). Det finns även 

studier som visar på att människor som migrerar till andra länder, ofta tar med sig sina 

kunskaper, idéer, värderingar och normer, vilket påverkar behandlingen av kvinnor och män. 

Dessa implementeras sedan till det nya samhället.  
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8. Bilagor 

 

8.1 Intervjuguide 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv? Var bor du? Hur gammal är du? Var är du född? Vad 

har du för ursprung?  

2. Vad har du för civilstånd och sysselsättning?  

3. Hur länge har du bott här i Järva området?  

4. Hur ser du som tjej/kvinna på att leva i din förort? 

5. Hur ser du på den kvinnliga friheten i din förort? 

6.  Anser du att det finns skillnader mellan männens och kvinnornas rätt att synas och höras 

där du bor? 

7. Om du ser till mannen och kvinnan. Vem anser du tar mest plats i förorten? Och varför 

tror du att det är så? 

8. Media visar upp en bild på att det är männen som styr kvinnan i förorten. Är det något 

du upplevt? Om nej varför tror du media visar denna bild? Berätta 

9. Hur ser du på jämlikhet? Anser du att det råder jämlikhet i din förort? 

10. Har du någonsin upplevt förtryck eller styrd av männen i din förort? 

11. Har du någon gång känt dig kränkt eller hotad av männen i området? 

12. Anser du att könsmakten i förorten ser annorlunda ut idag jämfört med senaste året? Om 

ja, varför?  

13. Finns det något du vill tilläga?  

 

 

  


