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Förord 
 

Ett stort tack vill vi först och främst rikta till våra respondenter! Tack för att ni tog er tid att 

träffa oss, för ert engagemang, era skildringar och inspirerande reflektioner. Ni är studiens guld! 

 

Ett stort tack vill vi även rikta till vår handledare Magdalena Elmersjö. Tack för all inspiration, 

för ditt tålamod och ovärderlig feedback. Tack också för att du lugnat och peppat oss under 

pressade perioder. Många hjärtliga tack till dig! 

 

Slutligen vill vi även tacka varandra för hårt slit, för gott mod och peppning när det känts tungt, 

för att ingen av oss har låtit arbetet stanna upp, och för mycket gott samarbete. Tack!  
 
 
 
  



 

  

Sammanfattning 
 
Titel: ”Det ska mötas med kvinnor”. – Kvinnors deltagande i offentliga rum i Vårberg. 

Nyckelord: Kvinnor, social exkludering, socialt arbete, trygghetsskapande arbete i städer. 
 

Denna uppsats syftar till att undersöka platsens betydelse för arbete med kvinnors deltagande i 

offentliga rum i stadsdelen Vårberg; vilka strategier som studiens urval av verksamheter använ-

der samt vilka värden som verksamheterna arbetar utifrån. Urvalet består av totalt åtta stycken 

respondenter: en privatperson samt sju stycken representerar från sex stycken olika verksam-

heter. Studien har en kvalitativ ansats med fallstudie som forskningsmetod. Empirin har samlats 

in genom semistrukturerade enskilda intervjuer och analyserats med hjälp av tematisk analys. 

Studiens resultat har analyserats genom tidigare forskning kring trygghetsskapande arbete i 

storstäder, samt genom teorier om social exkludering, intersektionalitet samt förtroende och 

tillit. Resultatet visar att fördomar om platsen bidrar till social exkludering, samt att kvinnor har 

en särskilt utsatt position i Vårberg. Kvinnor är både en målgrupp och verktyg för såväl social 

inkludering som trygghetsskapande arbete i stadsdelen. Den sociala inkluderingen syftar dels 

till kvinnors deltagande i offentliga rum, dels till kunskapshöjande och sociala aktiviteter för 

deltagande i en mer abstrakt samhällsgemenskap, exempelvis arbetsliv och sociala nätverk.  

 

Abstract 
Titel: “We should solve it with women”. Working with women’s participation in public 
spaces in Vårberg 
Keywords: Safer cities, social exclusion, social work, women. 

 

The aim for this study is to investigate the significance of location as well as which strategies 

and values the organizations used in the study strive for in relation to women’s participation in 

public spaces in the district of Vårberg. The sample consists of a total of eight respondents: one 

individual and seven representatives from six different organizations. The study has a qualita-

tive approach with case study as a research method. The empirical data has been collected 

through semi-structured one-on-one interviews and analyzed using a thematic analysis. The 

study's results have been analyzed through previous research on safer cities as well as sociolog-

ical theories of social exclusion, intersectionality and trust. The results show that prejudices 

surrounding the place contribute to social exclusion, and that women have a particularly vul-

nerable position in Vårberg. Women are both a target group and a tool for both increasing gen-

eral social inclusion as well as safety-work in the district. The work of social inclusion seeks to 

affect women’s participation in public spaces and to broaden their participation in a more ab-

stract social community. 
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1. ”You’re amazing, men jag är trött på dig” 

Det är som att man har en relation av hatkärlek till sin ort. Man kan bli väldigt 
trött på den men man skulle inte vilja bo någon annanstans heller. Även om man vet 
att det kan vara många problematiska grejer som händer - jag har ju växt upp här 

liksom. Jag vet inte om alla skulle palla det. Det är som att “jag är trött på dig, 
you’re amazing, men jag är trött på dig! (Sarah) 

Att röra sig fritt i samhället är en demokratisk rättighet. ”Sarah”, en av de åtta responden-

terna i denna studie, beskriver i citatet ovan sina tudelade känslor för sin hemort, stadsdelen 

Vårberg i södra Stockholm. Vårberg tillhör Skärholmen stadsdelsförvaltning tillsammans med 

Bredäng, Skärholmen och Sätra i sydvästra Stockholm. Det bor knappt tiotusen invånare i stads-

delen varav cirka sju tusen har utländsk bakgrund (Stockholm Stad (u.å)). Stadsdelen skildras 

oftast i media med dramatiska bilder av kriminalitet och utsatthet, vilket sägs behöva bemötas 

med ökad närvaro av poliser och kameraövervakning (se exempelvis Kerpner 2016). Mer sällan 

skildras det starka föreningslivet och det brinnande engagemanget. De respondenter som vi 

mött i denna studie ifrågasätter medias bild och ger uttryck för en stadsdel som är komplex. Å 

ena sidan finns det starka mänskliga tillgångar, å andra sidan finns det faktiska utmaningar.  

Denna studie tar språng i den tudelade verklighet som Sarah beskriver. Vårberg tillhör 

Skärholmen stadsdelsförvaltning, där stadsplaneringsprojektet Fokus Skärholmen för social 

hållbarhet har identifierat ett antal utmaningar för Vårberg. Utmaningarna kopplas bland annat 

samman med lång tids utebliven upprustning av både bostäder och av Vårbergs kärna, Vårberg 

centrum. I de offentliga utrymmena där boende rör sig för att handla och gå till och från tun-

nelbanan, finns personer som anses skapa otrygghet för de boende på mötesplatser och allmänna 

utrymmen, i synnerhet för kvinnor. Andra utmaningar kopplas samman med en hög andel män-

niskor med socioekonomisk utsatthet i kombination med erfarenheter av migration, vilket i 

vissa fall leder till social exkludering och isolering. Kvinnor som grupp har identifierats som 

särskilt utsatta av de senaste decenniernas utveckling, varför det nu görs en särskild satsning på 

kvinnors tillgång till offentliga rum i Vårberg (Skärholmen stadsdelsförvaltning 2017).  

Trygghetsskapande projekt pågår världen över och upptar många forskares uppmärksam-

het. Inte minst inom FN:s sektion UN Habitat - for a better urban life och programmet Safer 

cities programme som stöttar projekt som arbetar trygghetsskapande i storstäder. Ett särskilt 

fokus har sedan början av 2000-talet riktats mot en könad diskurs gällande trygghet i städer. 

Även forskning i Sverige visar att kvinnor upplever mer rädsla och mindre trygghet i storstäder 

än män, något som Skärholmens stadsdelsförvaltning konstaterat förekommer även i Vårberg 

(Skärholmens stadsdelsförvaltning 2017). Enligt kriminologen Staffan Litzén kan otrygghet 
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och rädsla inskränka människors rörelsemönster och leda till exempelvis utebliven fritidssys-

selsättning eller obehag att vistas utanför hemmet (Litzén 2006 s. 67-79). Att ha möjlighet att 

delta i samhället på lika villkor och att röra sig fritt i det offentliga rummet är således en fråga 

om jämställdhet och om demokrati (Skärholmen stadsdelsförvaltning 2017, s.14). Vad som sak-

nas är fallstudier i svensk kontext som belyser platsens betydelse för trygghet och delaktighet, 

det lokala engagemang som finns på platsen och hur arbetet på den mellanmänskliga nivån sker 

i praktiken. 

I skrivande stund pågår en mobilisering kring arbete för trygghet och deltagande i Vår-

berg för att tränga undan det som skapar otrygghet, med ett särskilt fokus på kvinnors tillgång 

till offentliga rum. Mobiliseringen har tagit fart bland annat genom Fokus Skärholmen, men 

arbetet sker på flera håll, i ideella föreningar, i företags visioner, av myndigheter och av enskilda 

aktörer (Skärholmen stadsdelsförvaltning 2017, s.7). Under studiens gång har det framkommit 

att arbetet med kvinnors tillgång till offentliga rum i Vårberg tycks handla om mer än att kvin-

nor ska kunna röra sig fritt i de offentliga rummen, det finns även ambition om att arbeta för 

kvinnors deltagande. Begreppet deltagande innebär i det här sammanhanget att även vara med 

och påverka och utforma sin omgivning. I den här studien kommer vi därför att undersöka hur 

aktörer i Vårberg arbetar trygghetsskapande kopplat till kvinnors deltagande i offentliga rum. 

Detta kommer att undersökas genom att peka på några särskilda utmaningar för kvinnor i Vår-

berg, hur de samspelar med det fysiska offentliga rummet och hur aktörer i området arbetar 

både enskilt och i samverkan mot ett gemensamt mål. 

1.2 Relevans för socialt arbete 

Enligt Verner Denvall, Cecilia Heule och Arne Kristiansen finns det en tendens att 

glömma bort socialarbetarens betydelse för stadsutvecklingsprojekt. Samtidigt som staden 

växer och utvecklas påverkas människor genom en mer sträng bostadsmarknad vilket tenderar 

att försvåra tillgången till billiga och fräscha bostäder till människor med lägre socioekonomisk 

status. Det blir i sin tur bränsle till en segregerad bostadsmarknad och att människor riskerar att 

försättas i hemlöshet (Denvall et al 2016, s. 14). Segregationen i staden leder till en ansamling 

av problem på en plats, vilket tenderar att skapa mer och mindre tillgängliga miljöer för män-

niskor, i synnerhet för kvinnor och barn (Litzén 2006 s. 67-79).  

Professionella inom socialt arbete kan tillföra viktiga erfarenheter och synpunkter vid 

stadsutvecklingsarbete för att minska utsatthet och marginalisering när staden utvecklas och 

växer. Att studera platsens komplexitet och dess påverkan på människor kan ge värdefulla per-

spektiv på särskilda utmaningar som kan prägla det sociala arbetet, såväl i enskilda möten som 

i strukturellt socialt arbete. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Med utgångspunkt i Fokus Skärholmens vision om att arbeta med kvinnors tillgång till 

offentliga rum i Vårberg, är syftet med den här uppsatsen att undersöka hur arbetet tar sig i 

uttryck i praktiken. Uppsatsen ämnar undersöka föreställningar och beskrivningar om platsen 

och målgruppen, och vilken betydelse platsen har för arbetet som utförs för kvinnors deltagande 

i offentliga rum i Vårberg. Studien ämnar även undersöka vilka strategier och tillvägagångssätt 

som studiens urval av verksamheter har för att arbeta trygghetsskapande, med särskilt fokus på 

kvinnors deltagande i offentliga rum. Syftet är även att belysa vilka värden som respondenterna 

lägger in i arbetet, exempelvis vad området anses vinna på det arbete som utförs. Uppsatsen 

syfte mynnar ut i tre frågeställningar: 

 

• Vilka föreställningar finns om Vårberg som plats och de intervjuade verksamheternas 

målgrupp, och vilken betydelse har dessa föreställningar för arbetet med kvinnors 

deltagande i offentliga rum i Vårberg? 

• Vilka strategier och tillvägagångssätt har de intervjuade verksamheterna för att arbeta 

med kvinnors deltagande i offentliga rum i Vårberg? 

• Utifrån vilka värden arbetar de intervjuade verksamheterna med kvinnors deltagande 

i offentliga rum i Vårberg?  

3. Avgränsning  

Studien avgränsar sig till stadsdelen Vårberg som tillhör Skärholmen stadsdelsförvalt-

ning. Respondenterna i studien har valts ut för att de på ett eller annat sätt möter kvinnor i 

allmänhet och mammor i synnerhet, även om just mammor inte var ett medvetet val av mål-

grupp. De professionella aktörerna tillhör både offentlig, privat och ideell sektor. Även om sek-

torstillhörighet påverkar aktörernas förutsättningar och arbetssätt, sätts detta inte i direkt fokus. 

Istället är det arbetet i sig som är av intresse för studiens syfte och frågeställningar. Den respon-

dent som intervjuas i egenskap av civilperson bidrar med ett utomståendeperspektiv i relation 

till övriga aktörer.  I Vårberg finns andra aktörer som riktar sig till andra målgrupper. Att studera 

andra aktörer skulle kunna bredda studien och ge ytterligare aspekter som spelar in för områdets 

utveckling.  
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4. Begreppsdefinitioner 

I uppsatsen används några särskilda begrepp som behöver definieras för att underlätta den 

fortsatta läsningen.  

 

Deltagande: Med deltagande åsyftas inte bara att ha tillgång till en plats eller ett sam-

manhang i form av möjlighet att röra sig fritt, det innebär även att få vara med och ha inflytande 

att påverka en plats eller ett sammanhang. Enligt Bengt Starrin innebär deltagande att arbeta 

med personer snarare än för dem (Starrin 2007 s. 168).  

 

Förort: Begreppet förort är enlig Paulina de los Reyes (2010 s.105-107) en benämning 

på en stadsdel präglade av rumslig exkludering. Flera av studiens respondenter benämner Vår-

berg som en förort eller orten, vilket syns i studien citat. Som författare väljer vi att använda 

oss av det formella begreppet stadsdel i studien förutom när det är meningsfullt för samman-

hanget att använda benämningen förort.  

 

Utländsk bakgrund: Begreppet ”utländsk bakgrund” används i linje med Statistiska 

Central Byråns (SCB) definition om en person som själv är utrikesfödd eller har två utrikes-

födda föräldrar (SCB 2002, s. 10) 

5. Disposition 

Uppsatsen är indelad i tio kapitel. De inledande fyra kapitlen behandlar studiens bak-

grund, problemformulering, studiens syfte och frågeställningar samt begreppsdefinitioner. Ef-

ter denna disposition följer ett kapitel där ett urval av rådande forskningsfält som behandlar 

trygghetsskapande projekt i städer presenteras, med särskilt fokus på kvinnors deltagande i stor-

städers offentliga rum. Den tidigare forskningen har många intressanta ingångar som återkom-

mer i kapitel sju där uppsatsens teoretiska ramverk presenteras. I det åttonde kapitlet redogörs 

hur studien har tagit form från idé till färdigt resultat. Kapitlet går igenom tillvägagångssätt 

gällande materialinsamling, urval och avsluta kapitlet med reflektioner kring etiska ställnings-

taganden. Kapitel nio är uppsatsens mest omfattande kapitel och utgör studiens resultat och 

analys. Kapitlet har tre övergripande teman, Platsens betydelse och Trygghetsskapande arbete 

samt Social inkludering. Dessa tre teman är i sin tur indelade i ett antal underkategorier som 
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presenterar och diskuterar empirin i ljuset av tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Ka-

pitel tio presenterar studiens slutsatser och för en reflekterande diskussion om studien och för-

slag på vidare forskning. 

6. Tidigare forskning  

Forskare har länge intresserat sig för staden och dess invånare, dess komplexitet, hur olika 

miljöer växer fram, hur miljöer skiljer sig åt och hur förutsättningarna i en och samma stad kan 

skilja sig markant beroende på exempelvis socioekonomiska förutsättningar. I genusvetenskap-

lig ämnestradition har studier som undersöker stadens utveckling kommit att fokusera på olika 

strukturer av makt och hur makten manifesteras i städer i relation till människors tillgång till 

offentliga miljöer, såväl historiskt som i vår samtid. Det visar sig bland annat i studier kring 

kvinnors trygghet i städer och deltagande i offentliga rum, vilket kommer att presenteras i detta 

kapitel.  

6.1 I spåren av ”Safer cities programme”  

Förenta Nationerna (FN) lanserade år 1996 programmet Safer Cities programme som syf-

tar till att stötta projekt runtom i världen som arbetar med att göra städer till tryggare platser 

(UN Habitat 2012). I programmets fotspår har det skapats nätverk och utbyte av erfarenheter 

genom exempelvis konferensen “Safer City conferens” som hittills har hållits flera gånger med 

över 70 länder representerade (Whitzman 2011). Av forskaren Carolyn Whitzman förstår vi att 

det pågår en internationell trend i spåren av safer cities programme att arbeta med stadsplane-

ring för kvinnors trygghet och möjlighet att delta i offentliga miljöer (Whitzman 2011). Att det 

finns ett brett internationellt intresse för frågan om kvinnors trygghet i städer är lätt att se med 

den mängd forskning som finns på området. Forskningen spänner sig över flera ämnestradit-

ioner som exempelvis geografi och stadsplanering, och projekt inom området studeras i flera 

världsdelar.  

Flera feministiska forskare har studerat trygghetsskapande projekt i städer. Alicia Yon 

och SriPallavi Nadimpalli har exempelvis studerat kvinnors tillgång till städers offentliga mil-

jöer i Melbourne i Australien och Bengaluru i Indien (Yon & Nadimpalli 2017). Trots städernas 

stora skillnader i ekonomiska förutsättningar finner forskarna att det finns likheter som är ge-

neraliserbara. Författarna menar att kvinnor som grupp blir marginaliserade i städers offentliga 

rum, men att stadsplanering som syftar till att fokusera på kvinnor behöver akta sig för att ho-

mogenisera kvinnor som grupp. Det finns en risk i att behov som rör exempelvis normbrytande 
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funktionalitet, särskilda utmaningar på grund av erfarenhet av flykt och migration eller socioe-

konomiska förutsättningar blir osynliggjorda (Yon & Nadimpalli 2017). Även forskaren Tovi 

Fenster antar ett intersektionellt perspektiv när städerna Jerusalem och London studeras. Precis 

som Yon och Nadimpalli ser Fenster att upprustningsprojekt ofta går i stöpet om projekten 

kommer ovanifrån, från politiker eller andra intressenter som inte har förankrat projekten i di-

alog med lokalbefolkningen (Yon & Nadimpalli 2017, Fenster 2005). Fenster tar sin utgångs-

punkt i hur samhällens demografi förändras och menar att planering kring samhällelig delak-

tighet behöver förnyas. Författaren menar att vi behöver flytta fokuset till medborgarskap. Istäl-

let för att prata om medborgarskap i landet och dess innebörd, behöver samhällsplanerare börja 

fundera över medborgarskapet i staden där vi lever. Medborgarskapet i staden behöver ses uti-

från rätten att nyttja staden på lika villkor, att vara med och påverka och bestämma över det 

som vi gemensamt nyttjar i staden (Fenster 2005). Även forskarna Rachel Kallus och Arza 

Churchman lyfter i artikeln ”Women’s Struggle for Urban Safety. The Canadian Experience 

and its Applicability to the Israeli Context” hur storstäder behöver arbeta med att utgå ifrån 

kvinnliga erfarenheter i trygghetsskapande projekt (Kallus & Churchman 2004).  

6.2 Storstad i svensk kontext 

I en svensk kontext är städer och dess komplexitet ett laddat fält som både får medial 

uppmärksamhet, är föremål för politiska satsningar och intresserar forskare. År 1999 sjösatte 

dåvarande regering Storstadssatsningen, en satsning som omfattade Sveriges större städer och 

som bland annat syftade till att “[...] bryta den sociala och etniska segregationen i storstadsreg-

ionerna och att verka för jämlika levnadsvillkor för storstädernas alla invånare i storstäderna 

oavsett ursprung och kön” (Regeringens proposition 1997/98:165).  

Två forskare som skrivit forskningsrapporter om utvecklingen av Storstadssatsningen är 

Lisa Kings (2004) som fokuserat på stadsdelar i norra Stockholm och Jonas Lindström (2004) 

som fokuserat på Södertälje som ligger söder om Stockholm. Lindström drar slutsatserna att 

Storstadssatsningens direktiv om boendedelaktighet inledningsvis togs på stort allvar genom en 

flitig inhämtning av åsikter från lokalsamhället. Initiativen och önskemålen visade sig seder-

mera dock svåra att möta på grund av faktorer såsom röriga processer av kommunala omstruk-

tureringar, ekonomiska svårigheter och hög personalomsättning (Lindström 2004).  

Lindström (2004) lägger vikt vid betydelsen av diaspora vilket de los Reyes definierar 

som ett fenomen som involverar både platsen och tiden. Det gemensamma inom en diaspora är 

ett faktum att människor från en eller närliggande folkgrupper har tvingats fly från sin egen 

nation. Identiteten behöver sedan byggas upp inom en ny nation och i relation till ett omgivande 

samhälle där ens egen kulturella identitet är avvikande (de los Reyes 2010, s. 109-111). Det 
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faktum att Södertälje har den största assyriska/syriska diasporan i hela västeuropa har enligt 

Lindström en stor betydelse för utfallet av Storstadssatsningen i Södertälje. På grund av gemen-

skapen i diasporan kunde det snabbt etableras en bred mobilisering för att delta i och utforma 

satsningen. Däremot blev kommunens snedsteg och brister desto mer synliga och uppmärksam-

made inom diasporan och kan ha bidragit till en ny och djupare misstro gentemot representanter 

från myndigheter (Lindström 2004 s. 48). För att komma vidare med Storstadssatsningen i Sö-

dertälje tänker Lindström att förtroende behöver återupprättas. Det behöver ske genom sam-

manhang där boende får uttrycka sina åsikter och långsiktiga verksamheter som består när ett 

kortsiktigt projekt som storstadssatsningen tar slut (Lindström 2004 s.47-49). Även enligt Kings 

medför medborgardialog långsiktighet i stadsutvecklingsprojekt (Kings 2004, s.106). 

Medborgardialog är något som kan diskuteras inom ramarna för egenmakt, eller empo-

werment. Utgångspunkter för egenmakt benämns som att en marginaliserad grupp medvetan-

degörs genom kunskap och information om diskriminerande mekanismer i samhället. Genom 

medvetandegörandet stärks gruppen och får kraft att reagera mot de marginaliserade mekan-

ismerna, en typ av motmakt för förändring (Askheim 2007 s. 20). Exempelvis kan en grupp 

medvetengöras i en enskild studiegrupp genom att ta del av kunskap och forskning, för att sedan 

diskutera och reflektera i gemenskap med andra personer som befinner sig i samma situation. I 

Hani M. Henrys artikel använder sig egyptiska kvinnor av information och kunskap om sin 

egen roll i ett patriarkalt samhälle där kvinnornas roll är att sköta om barn och hushåll för att 

stärka sin egenmakt. Författaren menar att kvinnorna har insikt i att det finns alternativ för dem 

utanför ramarna för hemmafrurollen, en roll som är formad av historiska strukturer och normer 

och fortsätter att göras genom uppdelning av uppgifter utefter könsroller. För de studerade 

egyptiska kvinnorna uppstår en komplex situation där de hamnar i en personlig konflikt när de 

ifrågasätter traditionella könsroller, vilket hindrar en fortsatt utveckling av deras egenmakt 

(Henry 2011).  

6.3 Aktivitet som mobiliseringsgrund 

Två andra forskare som på olika håll och utifrån olika ämnestraditioner har tittat på pro-

jekt som syftar till att öka tryggheten i städer är Carina Listerborn och Staffan Litzén. De båda 

forskarna pekar ut aktivitet som ett instrument för att öka tryggheten i städer och stadsdelar. 

Litzén har utifrån ett kriminologiskt perspektiv undersökt hur människor i städer upplever 

otrygghet i sitt bostadsområde, närområde och vid andra vardagsnära rörelsemönster (Litzén 

2006). Författaren menar att det ofta finns två former av oro kopplat till trygghet. Den första 

kallar Litzén för situationsbunden, vilken uppträder på grund av fysiska och materiella förut-

sättningar, exempelvis att det är dunkelt belyst som gör det obehagligt att gå hem. Den andra är 



 

 8 
 

 

social oro, vilket innebär oro kopplad till rädsla för att antingen själv eller att en närstående ska 

bli utsatt för våld (Litzén 2006; 54). Listerborn hävdar å sin sida utifrån ett stadsbyggnadsper-

spektiv med feministisk teoribildning att trygghetsprojekt ofta tenderar att handla om fokus på 

det situationsbundna, såsom satsningar på bättre belysning och mer kameraövervakning. Även 

om dessa åtgärder i sig inte har visat sig förebygga brott, har det en psykologisk inverkan på 

upplevelsen av trygghet. Åtgärderna anspelar dock enligt Listerborn på social kontroll. Genom 

att sätta upp kameror och bättra på belysningen finns förväntningar om att vi ska bete oss bättre. 

Dessa åtgärder tenderar att fokusera på beskydd snarare än att fokusera på att områdena ska 

vara trygga i sig (Listerborn 2000). 

Enligt Listerborn är trygghet i städer en könad fråga då det främst är kvinnor som upplever 

otrygghet i städerna. Kvinnor upplever även oro för att bli utsatta för brott av män, vilket även 

Litzén forskning visar (Listerborn 2000, Litzén 2006). Historiskt har trygghetsskapande projekt 

enligt Listerborn sällan tagit hänsyn till denna könade diskurs. Författaren anser därför att trygg-

hetsprojekt behöver integrera ett mångfaldsperspektiv som fokuserar mindre på social kontroll, 

och mer på att utveckla stadsmiljön så att den blir självklar för alla att röra sig i, utan att behöva 

beskyddas (Listerborn 2000). Utifrån perspektiv kring social mobilisering med utgångspunkt i 

teorier om socialt arbete beskriver Cecilia Heule att utveckling av områden behöver vara i tät 

kontakt med och ha sin utgångspunkt i de personer som berörs av förändringsarbetet (Heule 

2016, s. 34).  

Aktivitet som verktyg för att rusta upp stadsdelar var något som Jane Jacobs skrev om i 

sin bok Den amerikanska storstadens liv och förfall redan år 1961 (Jacobs 2004). Boken berör 

storstädernas komplexitet utifrån olika platsers betydelse för trygghet. I Jacobs studie beskriver 

författaren vissa stadsdelar som anomalier, områden som inte riktigt tycks höra till. Detta syn-

sätt menar Jacobs är ett problem i sig, eftersom staden behöver hänga samman för att fungera. 

Det som också präglar områdena är socioekonomisk utsatthet och förekomst av kriminalitet, 

vilket beskrivs som ett hot för barn att rekryteras in i, varpå det blir ett farligt område att vistas 

i som familj. När områden ska rustas upp, menar Jacobs att områdena behöver satsa på aktivitet. 

Denna aktivitet består i att först och främst se efter vad som fattas, exempelvis om det fattas 

grundläggande utbud av livsmedelsbutiker eller vårdinstanser. Därefter behöver områdena gö-

ras attraktiva så att människor vill bo och vistas där. Det måste därutöver finnas något som 

lockar både de som bor i ett område och personer som vill komma dit spontant. Att människor 

bosätter sig i ”förslummade” områden är sällan något som sker av fri vilja. Om området inte 

upplevs som attraktivt och bebos frivilligt av människor skapar det sämre förutsättningar för 

engagemang och varma känslor för området (Jacobs 2004 s. 431). Stadens olika stadsdelar be-

höver hänga ihop. Det betyder dels att det måste finnas kommunikationer för att färdas mellan 
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stadsdelar, och dels att överbrygga föreställningar om vissa stadsdelar som mindre tillgängliga 

(Jacobs 2004 s. 423-426). 

I detta kapitel har vi presenterat tidigare forskning som ramar in ämnet för vår studie både 

på en internationell och en nationell nivå. Vi kan se genom forskning att städer är ett ständigt 

återkommande föremål för projekt kopplat till trygghet, och tycks vara ett outtömligt förråd att 

studeras. Forskningen speglar hur det går trender i samhället kring hur otrygghet, kriminalitet 

och värden kopplat till ”förorter” hanteras. Många projekt syftar till att göra staden mer trygg 

för kvinnor eller för att motverka en segregerad stad. Vi ser att flera forskare sätter kvinnor i 

fokus för att studera trygghetsskapande projekt i städer. Vi kan också se att forskning om städer 

och segregation från ett halvt sekel sedan fortfarande bär på idéer som nutida projekt tar med 

sig. Exempelvis har Jacobs studier från 1960-talet fått nytt uppsving och har bäring än idag. 

7. Teoretiska ramverk  

För att besvara studiens frågeställningar kommer studiens empiri att analyseras genom 

teoretiska ramar och begrepp som kommer att presenteras i detta kapitel. Kapitlet är indelat i 

tre underrubriker som presenterar de tre övergripande teoretiska ramarna Social exkludering, 

Intersektionalitet samt Tillit och förtroende. 

7.1 Social exkludering  

Vår förståelse av social exkludering utgår ifrån Tobias Davidsson och Frida Peterssons 

definition, nämligen som en process snarare än ett fast tillstånd (Davidsson & Petersson 2016, 

s. 16). Social exkludering kan förstås som upprättande och kontroll av sociala gränser mellan 

människor och grupper baserat på olika faktorer, exempelvis inkomst, utländsk bakgrund eller 

funktionalitet (Davidsson & Petersson 2016, s. 17). Social exkludering och inkludering tar sig 

i uttryck inom olika fält vilket Ali Madanipour exemplifierar med tre arenor: den ekonomiska, 

den politiska och den kulturella. Den ekonomiska arenan handlar om tillgång till arbete, bostad, 

olika typer av service, samt att ha möjlighet att konsumera olika varor eller tjänster som ger 

social status och tillhörighet. Den politiska arenan innebär i grundläggande mening rösträtt, 

men tar sig även i uttryck av upplevelser av att vara representerad av inflytelserika politiker. 

Social exkludering på den politiska arenan kan leda till att grupper i samhället inte får vara en 

del av beslutsprocesser eller att vara med och utforma samhället (Madanipour 1998, s.78). Den 

kulturella arenan åsyftar att uppleva sig representerad av den religion, språk eller kulturella 

symboler eller traditioner som är synliga och tillgängliga i samhället (Madanipour 1998, s.77). 

Exkludering kan bidra till en individuell upplevelse av att stå utanför samhället och att inte 
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känna sig som en betydelsefull person. Exkludering på dessa tre arenor kan gemensamt ta sig i 

uttryck i rumslig exkludering. Denna exkluderingsform går att identifiera i relation till männi-

skors möjligheter att vistas och röra sig i offentliga rum (Madanipour 1998, s.78). Denna typ 

av exkluderingsform går att identifiera i relation till människors möjligheter att vistas och röra 

sig i offentliga rum och stadens uppdelning utifrån olika befolkningsgruppers socioekonomiska 

förutsättningar (Madanipour 1998, s.78, Molina 2005 s. 106).   

Davidsson och Petersson nämner en trend inom europas huvudstäder kopplat till proces-

ser av rumslig exkludering, nämligen att stora delar av innerstaden “privatiseras, kommersiali-

seras och övervakas” (Davidsson & Petersson 2016, s. 48). Rätten till att inkluderas i staden 

blir villkorad, exempelvis att kostnader på olika typer av boende höjs vilket exkluderar mindre 

ekonomiskt starka personer från stadskärnan till förmån av personer med hög ekonomisk status. 

Exkluderingsprocessen tenderar ofta att vara etnifierad, vilket betyder att människor med ut-

ländsk bakgrund exkluderas. Madanipour förklarar den etnifierade exkluderingsprocessen med 

att historiskt förankrade föreställningar om olikhet hos människor baserat på etnicitet har format 

städer (Madanipour 1998, s. 82). Social exkludering manifesteras därav i framväxten av ett 

uppdelat samhälle beståendes av å ena sidan socioekonomisk stark innerstad och å andra sidan 

illa upprustade stadsdelar utanför stadskärnan, vilka ofta benämns som ”förorter” (Davidsson 

& Petersson 2016, s. 2, Madanipour 1998, s.87).  

Framväxten av socioekonomiskt svaga stadsdelar och rumslig exkludering förstår vi i 

linje med Molina som något mer än att människor av samma bakgrund väljer att bosätta sig på 

samma plats (Molina 2005). Rumslig exkludering ser vi snarare som resultatet av strukturella 

och ojämlika samhällsmekanismer som drabbar vissa grupper mer än andra. Vilka delar av sta-

den som rustas upp och vilka som tenderar att glömmas bort har att göra med politisk styrning 

och hur makt fördelas (Molina 2005, s. 106). Media och politiker har enligt de los Reyes stor 

roll i hur stadsdelar framställs och vilken status platsen får. Exempelvis menar de los Reyes att 

“förorter” framställs som annorlunda och att problemen lyfts fram på ett onyanserat och ensidigt 

sätt (de los Reyes 2010, s.108). Utmaningar på platsen tenderar även att kategoriseras som lo-

kala problem istället för nationella angelägenheter som bör lösas på en strukturell nivå. Den 

negativa stämpeln inkluderar människorna i stadsdelen som misstänkliggörs för bristande mo-

ral. En annan mekanism är en form av kollektiv skuldbeläggning för att människor med lik-

nande bakgrund och erfarenheter bosätter sig i samma stadsdelar. Människor förväntas flytta 

från området om de inte vill beröras av stadsdelens problem, snarare än att stadsdelarna ska 

rustas upp. Det skapar i sin tur en stämpling av stadsdelen som en anomali dit människor inte 

flyttar frivilligt. Bilden av området präglas således av att människor endast förväntas bo på 
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platsen tillfälligt, tills de har möjlighet att flytta. I praktiken är stadsdelarna hemorter för män-

niskor i flera generationer. Därav kan områdena sägas präglas av upplevelser av ”permanent 

tillfällighet” (de los Reyes 2010, s. 107-108). Stadsdelar är dock komplexa och kan vara laddade 

med flera verkligheter. de los Reyes lyfter att det finns rörelser som gör motstånd mot en ho-

mogeniserad och svartmålad bild av “förorten”. I dagens samhälle finns starka motrörelser som 

vill visa stadsdelarnas tillgångar och den stolthet som finns för hemorten (de los Reyes 2010, s. 

102-103).  

Social exkludering kan utifrån ovanstående avsnitt beskrivas som dels en rumslig exklu-

dering som påverkar individer praktiskt genom exempelvis var hen har möjlighet att bosätta 

sig, dels som en social process, där individer kan uppleva att hårda ord och fördomar om hem-

orten leder till diskriminering och rasistiska praktiker. Social exkludering är som beskrivet ovan 

komplexa processer där många faktorer korsar och förstärker varandra. Exempelvis kan både 

socioekonomisk utsatthet och utländsk bakgrund utgöra riskfaktorer för social exkludering. In-

tersektionella teoretiker menar att dessa typer av kombinationer har inverkan på varandra, vilket 

vi går djupare in på i nästa avsnitt.  

7.2 Intersektionalitet  

Intersektionalitet har sitt ursprung i kritik från svarta feminister som menade att det sak-

nades perspektiv för att synliggöra kvinnors olika erfarenheter av förtryck och diskriminering 

(de los Reyes & Mulinari, 2005 s. 15). Intersektionalitet utgår från ett kritiskt perspektiv och 

studerar hur maktrelationer skapas i olika situationer utifrån hur olika kategorier och egenskaper 

korsas. Kategorier och egenskaper kan exemplifieras med att vara kvinna (kön), att ha erfaren-

het av migration eller ha ett svenskklingande namn (etnicitet), sexuell läggning (sexualitet), 

socioekonomisk bakgrund (klass) eller om den egna kroppen motsvarar samhällets normer på 

kroppslig funktion (funktionalitet) (Mattsson 2010, s. 9). En intersektionell analys undersöker 

vilka maktrelationer som människor i samhället rör sig mellan beroende på hur dessa kategorier 

korsas, hur livschanser påverkas och hur diskriminering tar sig i uttryck utefter vilka kategorier 

människor befinner sig inom eller kategoriseras utifrån (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 24).  

Strukturer av makt är historiskt konstruerade, något som de los Reyes och Mulinari be-

skriver med att “det postkoloniala äger rum nu, i samtiden“. Med citatet menar författarna att 

det går ett osynligt men starkt band mellan historiska händelser i form av kolonial plundring till 

ojämlika förhållanden som existerar i dagens samhälle (de los Reyes & Mulinari 2005, s.18). 

Mot denna bakgrund kan maktrelationer i samhället studeras utifrån intersektionalitet, exem-

pelvis rumslig exkludering. I och med att strukturer reproduceras och görs av mänskliga prak-

tiker och i interaktion människor emellan, kan vi välja att agera annorlunda (de los Reyes & 
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Mulinari 2005, s.11). Exempelvis om en marginaliserad grupp sällan kommer till tals, kan ett 

nytt görande vara att låta gruppens egna röster får höras. 

7.3 Tillit och förtroende  

I den här uppsatsen använder vi begreppen tillit och förtroende som två olika definitioner. 

Enligt Lovisa Näslund används orden ofta synonymt, men har i praktiken två olika innebörd 

och funktioner (Näslund 2018, s. 1). I denna studie är begreppen viktiga för att förstå de inter-

vjuade verksamheternas arbete, där förtroende ofta utgör en nyckel för att skapa den bredare 

tilliten till samhället.  

Vår förståelse av begreppen utgår ifrån Näslunds definitioner, där förtroende handlar om 

en mellanmänsklig nivå, och tillit om en mer övergripande nivå. Tillit handlar om en upplevelse 

av att samhället har en grundläggande struktur som går att identifiera sig med, exempelvis en 

tro på att jag kommer att bli omhändertagen om jag bli sjuk (Näslund 2018). Tilliten är enligt 

många forskare en grundbult för ett välfungerande samhälle (se exempelvis Trägårdh et al 

2013). Förtroende är den mekanism i mellanmänskliga relationer som gör att en person vågar 

visa sin sårbarhet. För att utelämna sig och visa sig sårbar behöver det finnas ett förtroende för 

att mottagaren kommer att förvalta förtroendet med respekt och välvilja (Näslund 2018). Ett 

motsatsförhållande till förtroende är kontroll, vilket exempelvis kan utformas genom att införa 

lagar som reglerar att förtroendet inte kan missbrukas. Enligt Näslund har tidigare forskning 

visat att det behöver finnas en viss balans mellan förtroende och kontroll i verksamheter som 

arbetar med känsliga uppgifter om människor. Det kan exempelvis vara nödvändigt att yrkes-

kategorier som arbetar med människor som behöver visa sin sårbarhet, styrs av lagar, regler och 

etiska koder för att klienter eller kunder ska känna sig trygga med att ge sitt förtroende. I det 

enskilda mötet har välvilja hos den enskilda representanten visat sig spela en särskild viktig roll 

för att enskilda ska våga anförtro sig (Näslund 2018). 

8. Metoder  

I det här kapitlet kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras. Kapitlet inleds med 

att beskriva den valda forskningsmetoden, inhämtning av empiri och analysmetod. Därefter 

kommer studiens urvalsprocess att redogöras för, varefter uppsatsens respondenter kommer att 

presenteras. Kapitlet avslutas med att diskutera tillförlitlighet och överförbarhet samt forsk-

ningsetiska överväganden. 
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8.1 Fallstudie som forskningsmetod  

I den här studien har vi använt oss av kvalitativ fallstudie som forskningsmetod. Fallstu-

dien kan beskrivas som en lämplig metod när studien ämnar avgränsa sig till att undersöka en 

specifik verksamhet eller en avgränsad plats (Merriam 1994, s. 24, Bryman 2018, s. 96). Enligt 

Alan Bryman kan den plats som undersökningen äger rum på fungera som en typ av kuliss eller 

inramning för studien (Bryman 2018 s. 97). I vår studie har platsen Vårberg en central bety-

delse. Vårberg är i vår studie den scen som verksamheterna agerar på, de både påverkar och 

påverkas av den geografiska platsen. 

Kvalitativa fallstudier syftar till att få en fördjupad förståelse av en komplex företeelse, 

vilket i sin tur innebär att synliggöra och få grepp om hur olika mekanismer i det avgränsade 

området samverkar och påverkar varandra (Merriam 1994 s. 25, 46). I vår studie kan mekan-

ismerna exemplifieras av dels Vårbergs särskilda förutsättningar och platsens inverkan på de 

besökta verksamheterna, dels verksamheternas inverkan på platsen Vårberg. Enligt Merriam 

grundar sig fallstudien på tillvägagångssätt där begrepp och teman identifieras och formuleras 

under studiens gång utefter de upptäckter som görs (Merriam 1994 s. 27). I fallstudier kan fors-

karen själv bedöma vilken metod för datainhämtning som är lämplig för den egna studien (Mer-

riam 1994 s. 24). I den här studien har semistrukturerade intervjuer hållits med åtta stycken 

respondenter för inhämtning av empiri. Metoden för att analysera empirin har varit tematisk 

analys, vilket har inneburit en strategisk och noggrann läsning av materialet vilket har mynnat 

ut i olika teman och kategorier. Vi går mer ingående in på detta under nästa avsnitt: Datain-

hämtningsmetod och analysmetod.   

8.2 Inhämtning av empiri 

Vi har valt att träffa våra åtta respondenter i enskilda semistrukturerade intervjuer som 

metod för inhämtning av studiens empiri.  Karaktäristiskt för semistrukturerade intervjuer är att 

på förhand bestämma vad intervjun ska innehålla för teman, medan själva samtalet under inter-

vjun är relativt fritt. I linje med Brymans beskrivning utformade vi en intervjuguide beståendes 

av fem teman med ett antal underrubriker. Under intervjuerna lät vi respondenterna tala relativt 

fritt utifrån de inledande frågorna i varje tema, samtidigt som vi har knutit an till frågorna i 

intervjuguiden. Alla respondenter har fått frågor kring guidens fem teman, men frågornas ord-

ningsföljd och formuleringar har varit dynamiska beroende på hur respondenternas svar har 

tagit form (Bryman 2018, s. 563-565). Under intervjuerna var det viktigt för oss att responden-

terna fick använda sitt eget språkbruk och svara fritt utifrån egna tolkningar och associationer. 
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Vi har strävat efter att undvika ledande frågor respondenterna och precis som Bryman under-

stryker undvika att låta egna förväntningar och fördomar styra respondenternas svar (Bryman 

2018, s. 567). Därmed har den semistrukturerade formen inneburit en strukturerad guide, men 

med utrymme att modifiera följdfrågor och låta respondenterna tala relativt fritt.  

Fördelen med vår valda metod för inhämtning av empiri har, i linje med Brymans reso-

nemang, varit att respondenterna har givits utrymme att definiera och associera fritt utifrån in-

tervjuguidens teman, samtidigt som vi har fått ett rikt material som följer en röd tråd och går att 

jämföra (Bryman 2018, s. 563-565). 

Samtliga intervjuer har spelats in genom ljudupptagning med respondenternas skriftliga 

samtycke. Mer om samtycke diskuterar vi i avsnittet Etiska reflektioner. Vid ljudupptagning är 

det viktigt att ha i åtanke att respondentens svar kan påverkas på grund av exempelvis nervositet 

eller upplevelse av prestationskrav i intervjusammanhanget. För att minimera ljudupptagning-

ens eventuella påverkan på samtalet, var vår ambition i intervjuerna att skapa en trygg situation 

för respondenterna genom att dels anpassa oss efter respondenternas behov, dels genom öppen-

het kring syftet med inspelningen. Rent praktiskt var ambitionen att vara tydlig med när inspel-

ningen startade och stoppade samt att placera inspelningsutrustningen så att den inte tog fokus 

från intervjun (Trost 2010 s.75).  

Se intervjuguide i bilaga 3. 

8.3 Analysverktyg   

Den inhämtade empirin har analyserats med hjälp av en kvalitativ tematisk analys. I ana-

lysen har vi utgått från sex stycken moment som enligt Bryman (2018) och Mikael Hjerm 

(2014) är användbara vid tematisk analys.  

Det första momentet går ut på att bekanta sig med materialet genom en översiktlig ge-

nomläsning (Bryman 2018, s. 707). I det här momentet har vi gjort noggranna transkriberingar 

av sju av de åtta intervjuerna. Att lyssna igenom intervjuerna och noggrant skriva ner alla ord 

återgav materialet på ett grundligt sätt. Genom transkriberingarna fick vi även grepp om den 

inhämtade empirin som en helhet. Den åttonde intervjun transkriberades inte då vi gjorde be-

dömningen att svaren blev snarlika en annan respondent från samma verksamhet.   

I det andra momentet görs en övergripande kodning, det vill säga att texten bryts ner i 

självständiga delar (Bryman 2018, s. 707). Kodningen har för oss inneburit att plocka ut rele-

vanta stycken i transkriberingarna och sedan sammanfatta dem under rubriker vilket har gjort 

empirin mer lättöverskådlig. Vi har sökt efter likheter och olikheter och även återknutit till in-

tervjufrågorna, vad vi har frågat om samt hur frågorna och svaren relaterar till syftet med stu-
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dien (Hjerm 2014, s. 105). Utifrån rubrikerna har vi kunnat utkristallisera ett antal nyckelbe-

grepp. Vi valde att göra noggranna kodningar av de fyra intervjuer som bedömdes ha störst 

relevans för studien. De övriga tre transkriberingarna som inte har kodats har genomgått flera 

läsningar och är fortfarande närvarande i och relevanta för studien.  

I det tredje momentet urskiljs enskilda nyckelbegrepp och rubriker som konstrueras till 

övergripande kategorier (Bryman 2018 s.707, Hjerm 2014 s.114). I det här momentet har vi 

sökt efter röda trådar i kodningen och skapat ett antal kategorier som är en typ av underrubriker 

till kommande teman. I den här fasen fann vi ett antal kategorier, bland annat Målgrupp, Akti-

vering och Samverkan. Vi strukturerade sedan upp kategorierna under tre övergripande teman 

som utkristalliserades: Platsens betydelse, Trygghetsskapande arbete och Social inkludering. 

I moment fyra, fem och sex diskuteras kategorierna och teman mot det teoretiska ramver-

ket (Bryman 2018 s. 707, Hjerm 2014 s. 124). Dessa tre moment har i vår studie flätats samman. 

I momentets inledande fas fick vi avfärda och lägga till teoretiska perspektiv som var använd-

bara för våra faktiska empiriska upptäckter. Vi fick sedermera även välja bort vissa empiriska 

spår för att avgränsa studien. Ovanstående process har löpt parallellt med teoretisering och ana-

lys av empirin, liksom en diskussion om studiens teman och relevans.  

När resultatet har tagit form har vi valt att löpande publicera citat i skriftspråk. Enligt 

Hjerm bör citat publiceras i skriftspråk och att utfyllnadsord som till exempel ”liksom”, ”hm” 

tas bort, att grammatiska fel rättas till och att onödiga talspråkspauser inte skrivs ut (Hjerm 

2014, s. 132). Att citat skrivs ut i skriftspråk är meningfullt för en studie då det förenklar läs-

ningen och gör det färdiga resultatet mer tillgängligt för läsaren. Det är för att visa hänsyn till 

respondenten då det kan upplevas som obehagligt att se sig själv citerad på ett sätt som upplevs 

slarvigt eller oproffsigt.   

8. 4 Urval  

Det urval vi har gjort benämns som målstyrt urval. Vi har utgått ifrån studiens forsknings-

fråga och lokaliserat de aktörer eller verksamheter som vi anser har högst relevans på ett stra-

tegiskt tillvägagångssätt (Bryman 2018, s. 496). Urvalet består av verksamheter eller aktörer 

som verkar i samma geografiska område, men har olika syften med sin verksamhet. Verksam-

heterna har olika styrningsform: privat, offentlig och ideell. Gemensamt för samtliga är att de 

dagligen möter eller arbetar med kvinnor i Vårberg. 

8.4.1 Presentation av respondenterna  

I studiens inledande fas gjordes research kring aktiviteter och verksamheter i Vårberg 

som arbetar med kvinnors tillgång till offentliga rum. I lokaltidningen Skärholmen Direkt 
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(Panagiotis Columbus, 2018, Panagiotis Columbus, 2016) kunde vi läsa om Vårberg centrum-

förvaltare, Stadsmissionen, Torsdagsklubben samt om Vårbergs medborgarvärdar. Verksam-

heterna kontaktades och tackade ja till att delta i studien som respondenter. Vi publicerade även 

ett inlägg på Facebook där vi eftersökte kvinnor boendes i Vårberg eller tips på aktörer som 

arbetade i verksamheter riktade till kvinnor i Vårberg. Genom inlägget kom vi i kontakt med 

en lärare från Svenska för invandrare (SFI) i Vårberg. SFI-läraren tipsade i sin tur om Vårbergs 

Stadsdelsmammor som genererade två respondenter. Genom posten på facebook fick vi även 

kontakt med en kvinna boendes i Vårberg som vi ville inkludera i studien för att få ett perspektiv 

från civilsamhället. Totalt består vårt urval av åtta respondenter. Nedan följer en beskrivning 

av respondenterna.  

 

Centrumförvaltare. Denna respondent intervjuades i egenskap av representant för det privata 

företag som förvaltar centrumbyggnaden samt ett antal hyresrätter i Vårberg. Sedan starten un-

der våren 2018 har företaget uttryckt ett engagemang för kvinnors och barns tillgång till och 

deltagande i centrumet (Panagiotis Columbus, 2018).  

 

Medborgarvärdarna i Vårberg ämnar stärka banden mellan medborgarna och myndigheterna. 

Deras uppdrag i Vårberg, som är finansierat av Stockholm stad, är särskilt inriktat på att stärka 

kvinnors deltagande i samhället. En eftermiddag i veckan står de i centrum och är tillgängliga 

för att svara på frågor eller ge information till medborgarna som befinner sig i centrumet (Stock-

holm stad, 2018)1. Andra dagar besöker de andra verksamheter, exempelvis SFI eller Stads-

missionen. Vi intervjuade en representant från Medborgarvärdarna. 

 

“Sarah”: Respondenten är en kvinna i 20-årsåldern som har bott större delen av sitt liv i och 

för närvarande bor i Vårberg. Respondentens namn har fingerats utifrån studiens avsikt att värna 

samtliga respondenters anonymitet.  

 

Stockholm Stadsmission är en ideell förening och rikstäckande organisation, vars verksamhet 

Unga station finns på flera ställen i Stockholm (Stadsmissionen (u.å)). Unga station är en mö-

tesplats som erbjuder olika kostnadsfria aktiviteter och stödsamtal för barn, deras föräldrar och 

nätverk från hela Stockholm. Verksamheten i Vårberg har funnits sedan november 2017.  

 

Stadsdelsmammor är en uppsökande och relationsskapande insats som är finansierad av Skär-

holmen stadsdelsförvaltning (Prestinoni 2018, s.43). Insatsen har som syfte att sprida infromat-

ion och öka förutsättningarna för kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden att klara sig 
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självständigt genom arbete och/eller studier. (Samordningsförbundet Stockholm stad 2017). Vi 

intervjuade två stadsdelsmammor i Vårberg.  

 

Svenska för Invandrare (SFI) är en statligt finansierad grundutbildning i det svenska språket 

som erbjuds till vuxna personer i Sverige (Stockholm stad 2018)2. Den utbildningsenhet vi be-

sökte är i nuläget den enda i Skärholmen stadsdel och tar emot personer från södra Stockholm. 

Vår respondent arbetade som lärare på SFI. 

 

Torsdagsklubben är sedan år 2016 finansierat av Skärholmen stadsdelsförvaltnings demokra-

tibudget för att aktivera Vårberg Centrum genom olika konstnärliga projekt som involverar 

exempelvis musik och bildkonst (Stockholms stad 2018)3. Aktiviteterna syftar till att skapa en 

inkluderande plats där framförallt barn och kvinnor känner sig välkomna. I verksamheten får 

deltagarna möta och ledas av professionella konstnärer.  

I uppsatsen benämns aktörerna utifrån det fetmarkerade namnet i början av varje presen-

tation. 

8.5 Tillförlitlighet och överförbarhet 

Tillförlitlighet berör enligt Bryman tre delkriterier; trovärdighet, överförbarhet och pålit-

lighet (Bryman 2018 s. 467).  

Trovärdighet innebär att återge det som har studerats på ett trovärdigt sätt utan att över-

driva eller förvränga sanningen utefter egna preferenser (Bryman 2018, s. 467). I den här stu-

dien har empirin utgjorts av intervjuer som spelats in och transkriberats för att möjliggöra kor-

rekt återgivning av respondenternas svar. I bedömningen av vilket material som ska lyftas fram 

i studiens resultat har vi gjort ett urval utifrån relevansen för uppsatsens syfte och frågeställ-

ningar. Vi har strävat efter att urvalet ska motsvara respondenternas berättelser utifrån ett hel-

hetsperspektiv, däremot finns delar i intervjuerna som inte behandlas med anledning av studiens 

avgränsning. Den komprimering och rättning av grammatik- och talspråk som skett i de åter-

givna citaten har gjorts med omsorg för att respondentens andemening ska återges korrekt. 

Överförbarhet handlar om i vilken grad som studiens resultat kan generaliseras på en mer 

övergripande nivå (Bryman 2018, s. 467). Eftersom kvalitativa studier av den form som studien 

baseras på består av ett litet urval och ett begränsat studieområde gör studien inte anspråk på 

att återge en heltäckande bild av den studerade platsen eller de besökta verksamheternas arbete. 

Istället har ambitionen varit att presentera utvalda delar som bidrar till att ge ökad förståelse om 

platsens betydelse för trygghetsskapande arbete i allmänhet, och kvinnors deltagande i offent-

liga rum i synnerhet. 
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Pålitlighet innebär att studiens upplägg och resultat återges tydligt och med transparens 

på ett trovärdigt sätt (s. 467-468). I arbetet med den här uppsatsen har vi beaktat pålitligheten 

genom att sanningsenligt återge samtliga metodologiska steg som haft betydelse för uppsatsens 

utformning.  

8.6 Forskningsetiska överväganden  

Den här studien har utförts i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetik (2017) och 

Södertörns högskolas hantering av personuppgifter i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning 

(2018), vilket redovisas i detta avsnitt.   

Enligt Vetenskapsrådet ska respondenter inför intervjuer få information om studiens 

syfte, om hur materialet kommer att användas samt lämna samtycke inför sitt deltagande (Ve-

tenskapsrådet 2017 s. 26-27, 42). I linje med Vetenskapsrådet och Södertörn högskolas regler 

angående personuppgiftsbehandling enligt GDPR i uppsatsarbete, skickades information om 

studiens syfte ut till respondenterna (Södertörns högskola 2018 s. 7). De blev även informerade 

om att materialet endast skulle komma att användas för vårt examensarbete samt att uppsatsen 

kan komma att publiceras offentligt. Vi informerade även om att vi ämnade göra en ljudupp-

tagning av intervjun och att denna ljudupptagning inte skulle spridas till utomstående part samt 

att materialet skulle förstöras i samband med uppsatsens examination. Respondenterna fick i 

senare skede men innan intervjun ett formellt informationsbrev samt en samtyckesblankett att 

skriva under. Samtyckesblanketterna samlades in innan intervjun, förvaras oåtkomligt för ut-

omstående och förstörs i samband med uppsatsens examination. Efter varje intervju erbjöds 

respondenterna att få en kopia av uppsatsen skickad till sig efter att den färdigställts och exa-

minerats.  

Se informationsbrev i bilaga 1 och samtyckesblankett i bilaga 2.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ska beaktas på ett sätt som minimerar den 

inverkan som forskningen kan ha på privatpersoners fysiska och psykiska integritet och per-

sonlighet (Vetenskapsrådet 2017, s.75). I den här studien har det inneburit att skydda den en-

skildes konfidentialitet genom anonymisering. Anonymisering eller avidentifiering innebär att 

kopplingen mellan citat och utsagor som redovisas i studien inte går att härledas till personen i 

fråga som har lämnat uppgiften. Vi har i det redovisade materialet uppgivit respondenternas 

verksamhetstillhörighet och den enda personen som medverkade som privatperson har fått ett 

fingerat namn. Det finns en viss risk gällande respondenternas integritet att ta i beaktning i och 

med att studien behandlar en specifik geografisk plats. Vi har hanterat detta genom att fråga 

respondenterna hur de vill bli benämnda i studien, om de önskar att särskilda åtgärder vidtas 
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för att inte kunna härleda uppgifterna till en specifik verksamhet eller person, och inhämtat 

deras muntliga samtycke till hur de benämns i studien (Vetenskapsrådet 2017 s. 40-41).  

Enligt Listerborn finns risker att reproducera stereotypa uppfattningar med sin forskning 

utifrån ordval och studiens presentation (Listerborn 2000, s. 7). Under studiens gång har vi haft 

denna risk i åtanke. Vi har exempelvis reflekterat över ord- och begreppsval, att använda det 

mer neutrala begreppet stadsdel istället för det mer laddade begreppet förort.  

9. Resultat 

Som beskrivits i uppsatsens inledande kapitel tar den här uppsatsen sitt språng i den 

mångfacetterade stadsdelen Vårberg. I det här kapitlet kommer studiens empiri att presenteras 

och diskuteras i relation till teorier och tidigare forskning. Kapitlet är indelat i tre teman: Platsen 

betydelse, Trygghetsskapande arbete samt Social inkludering. Under varje tema följer ett antal 

kategorier som presenteras i början av varje enskilt tema. Kapitlet avslutas med Sammanfat-

tande kommentarer. 

9.1 Platsens betydelse  

I det här temat kommer beskrivningar och föreställningar av Vårberg som plats att disku-

teras. Under detta tema finns kategorierna Social exkludering och Möta hårda värden med 

mjuka värden.  
 

9.1.1 Social exkludering 

Jag tycker bara att man får veta om Vårberg genom nyheterna. Det är inget 
ställe man åker till om man inte känner någon där eller har något där att göra. Det 
är bara nyheterna som säger att det är kaos. Dom har väl bara porträtterat Vårberg 

när det är våldsamt. (Sarah)  

Citatet ovan är en av flera beskrivningar av både personliga och professionella upplevel-

ser hos respondenterna av att Vårberg ringas in som en geografisk plats dit ingen frivilligt åker. 

Samtliga respondenter upplever att det sker en svartmålning i samband med medias rapporte-

ringar av stadsdelens invånare, som får karaktäriseras utifrån unga kriminella män. Även om 

flera av respondenterna själva beskriver Vårberg med ord kopplat till dess socioekonomiska 

utmaningar, ställde sig många av dem kritiska till den negativa kategoriseringen av Vårberg. 

De menar att bilden är överdriven och en onyanserad svartmålning av stadsdelen. Vårberg be-

skrivs sällan som den hemort den är, där människor också känner en trygghet och gemenskap. 
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Att stämpla olika områden i Stockholm som utsatta eller inte utsatta anser Medborgarvär-

den inte vara meningsfullt. När media talar om kriminalitet, droger och fattigdom zoomar de in 

på platser, som exempelvis Vårberg, och framställer platsen som överdrivet farlig. Det blir en-

ligt respondenten missvisande att media endast rapporterar om problemen när de sker i stads-

delar som Vårberg, men inte lyfter fram att samma problem även existerar på platser med högre 

status, som i Stockholms innerstad. Enligt de los Reyes blir stadsdelar som präglas av socioe-

konomisk utsatthet i kombination med hög andel människor med erfarenhet av migration ofta 

stämplade som förorter, vilket i sin tur kopplas samman med stereotypa bilder av de som bor i 

området. Det leder i sin tur till att området kategoriseras som en plats där ingen egentligen vill 

bo, oavsett vad de boende själva upplever (de los Reyes 2010, s. 105-107). Medborgarvärden 

menar att om det finns enskilda platser som är utsatta, så bör vi betrakta hela Stockholm som 

utsatt:   

’I det här området finns ju problem, så vi behöver satsa där’. Men problem kan 
ju flytta. Det har ju visat sig, att det smittar av sig. Jag tycker att man kan räkna de 
här områdena som vanliga områden och inte som utsatta, och istället se hela Stock-
holm som utsatt. Man är inte rädd för att visa på statistik heller: ’nä här finns inget, 
det är bara några områden där ute, men här är det hur fint som helst’, vilket inte är 

sant. (Medborgarvärden) 

Medborgarvärden anser att problemlösande insatser visserligen behöver riktas mot spe-

cifika områden som har utmaningar, men att städer inte strikt kan delas upp utan behöver ses 

som en helhet. Om en särskild stadsdel har problem kan det inte endast göras punktinsatser på 

just den platsen, dels eftersom det inte löser problemen utan endast flyttar på dem, dels eftersom 

stadens stadsdelar är sammanlänkade. Människor är inte isolerade i sina egna stadsdelar, det 

som sker på en plats både påverkas av och påverkar det som sker i staden i övrigt. Har en 

stadsdel problem, har hela staden problem. När ett område stämplas är det i själva verket män-

niskorna som blir stämplade, vilket i Vårbergs fall tenderar att kopplas till en befolkning med 

utländsk bakgrund, vilket spär på fördomar och diskriminering.  

Citatet nedan visar en annan respondents upplevelse av att stadsdelar ses som som av-

gränsade platser. Representanten från Torsdagsklubben menar att det som sker i “förorterna” är 

ett resultat av Stockholm stads politik och bristande resursfördelning till vissa stadsdelar:  

Ja, det är ju den här platsen som är det riktiga Sverige. Att unga män skjuts på 
platsen är ett resultat av svensk politik. Och Stockholm stads politik. Det här är ju 

Stockholm. (Torsdagsklubben) 
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Respondenternas beskrivningar av Vårberg ger en bild av en plats som blir isolerad från 

resten av Stockholm. Dels då platsen lyfts fram som främmande och farlig, dels för att männi-

skor tenderar att undvika platsen om de inte har ett faktiskt ärende. Platsen pekas ut som ett 

område som bär på problem, egenskaper som tenderar att kopplas samman med dess befolk-

ning. Davidsson och Petersson beskriver denna typ av fenomen som social exkludering. I ex-

kluderingsprocessen påverkas staden genom att människor stängs ute respektive har möjlighet 

att ta plats i dess olika rum baserat på samhälleliga mekanismer. Mekanismerna kan exempelvis 

vara baserade på ekonomiskt kapital där människor med hög ekonomisk status kan bo i attrak-

tiva områden, medan personer med låg ekonomisk status samlas i ”förorter”, exempelvis i Vår-

berg. Homogeniseringen av en ekonomiskt stark befolkning i vissa områden leder till att olika 

typer av sociala problem tenderar att samlas i andra områden. Föreställningar om platsen utifrån 

en svartmålad bild och sociala exkluderingsmekanismer går hand i hand, då det ena påverkar 

det andra (Davidsson & Petersson 2016, s. 49).  

Den sociala exkluderingen tenderar enligt Madanipour att vara etnifierad, vilket innebär 

att socioekonomiskt svaga områden har hög andel befolkning med utländsk bakgrund (Mada-

nipour 1998, s. 82). Att den sociala exkluderingen i staden är etnifierad betyder mer än att 

människor av liknande bakgrund vill bo nära varandra. Enligt Molina är den sociala exklude-

ringen ett resultat av olika samhälleliga och diskriminerande mekanismer som påverkar män-

niskors olika livschanser och möjligheter till bosättning. Social exkludering i staden visar på 

osynliga mekanismer i samhället som tenderar att stänga ute personer från vissa delar av staden 

baserat på diskriminerande och rasistiska föreställningar (Molina 2005, s. 95). Flera av respon-

denterna beskriver Vårberg utefter dess befolkning där cirka sju av tio har utländsk bakgrund. 

Befolkningens bakgrund beskrivs både som en utmaning och som en styrka. Centrumförvalta-

ren menar exempelvis att Vårbergs mångkulturella kapital är en aspekt som gör stadsdelen unik 

och som snarare bör användas som en resurs för att göra Vårberg mer attraktivt. Respondenten 

exemplifierar genom att beskriva hur centrumet framgent ska satsa på kläd- och matbutiker 

samt olika typer av service som representera befolkningen baserat på deras bakgrund. Förhopp-

ningen är att satsningen ska bidra till Vårbergs status som en plats som personer kan besöka för 

att få tag på särskilda varor, exempelvis utländska livsmedel eller kläder. Utvecklingen förvän-

tas ha tre innebörder; dels bidrar den till konsumtion, dels bidrar den till rörelse och aktivitet i 

centrumet och slutligen laddar det om Vårberg med positiva värden.  

Centrumförvaltaren menar att när utbudet i centrum representerar befolkningen i Vårberg 

kommer flera att känna sig delaktiga. Det finns enligt Kings en långsiktighet i att utforma verk-

samheter i ett område utefter de människor som bor och nyttjar området (Kings 2004, s. 106). 
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Enligt Centrumförvaltaren har stor del av Vårbergs befolkning sin bakgrund i särskilda geogra-

fiska delar av världen. Respondentens beskrivningar går att beskriva som en typ av diaspora. 

Enligt de los Reyes finns ett värde och långsiktighet i att utforma området med utgångspunkt i 

de behov och den efterfrågan som finns hos diasporan som är bosatt i ett område (de los Reyes 

2010, s. 109-111). Tidigare forskning har visat att det kan verka stärkande för de som utgör 

diasporan att delta i det offentliga rummet genom att samlas kring gemensamma erfarenheter 

av migration (Lindström 2004, s. 49). I likhet med diasporabegreppet visar Centrumförvaltaren 

en vision om att använda aspekter av gemenskap och representation för att skapa en känsla av 

tillhörighet på platsen. Respondentens tankar kring centrumets utveckling kan sägas gå i linje 

med hur de los Reyes beskriver att tillhörighet till en plats är ett verktyg för att motverka känslor 

av att stå utanför samhället och därav motverka social exkludering (de los Reyes 2010, s. 112).  

Centrumförvaltarens vision innehåller som beskrivet ovan dels en vision om att centru-

mets utveckling ska ha en typ av representation av den efterfrågan som finns i området, dels att 

utvecklingen ska syfta till en upprustning av en nedgången plats. Respondenten vill även att 

utvecklingen av centrumet ska vara till Vårbergs kvinnors fördel. Enligt Centrumförvaltaren 

finns det kvinnor i Vårberg som är offer för otidsenliga förtryckande strukturer som isolerar 

kvinnor i hemmet och är svåra för samhället att fånga upp. Genom en medveten strategi där 

centrumets utformning ska styras utefter de behov som en kvinna, en mamma eller barn har, 

ska fler kvinnor få möjlighet att ta sig ut i närområdet och därigenom få kontakt med samhälls-

funktioner som kan fånga upp, hjälpa och stärka kvinnorna. Enligt Centrumförvaltaren har de 

förtryckande strukturerna fått gro på grund av att stadsdelen har varit bortglömd av politiker 

varpå förtryck av vissa grupper har kunnat fortgå i sin osynlighet. Enligt Davidsson och Peters-

son tenderar vissa stadsdelar som kategoriseras som förorter att glömmas eller prioriteras bort 

till förmån för någon annans intressen. Konsekvenserna för de bortprioriterade områdena kan 

bli att negativa krafter får utrymme att gro (Davidsson & Petersson 2016, s. 49-50). Centrum-

förvaltarens vision om upprustning av centrumet syftar till att tillgängliggöra, inte bara centrum, 

utan hela Vårberg. Att arbetet är nödvändigt kan vara en konsekvens att frånvaro av kontinuer-

lig upprustning och bortprioritering av trygghetsskapande verksamheter. Det här kan vara en 

delförklaring till stämplingen som skett av Vårberg och som präglar den mediala och politiska 

uppmärksamheten genom en laddning av hårda värden. 

9.1.2 Möta hårda värden med mjuka värden 

Vårberg centrum beskrivs av respondenterna som en något nedgången och bortglömd 

plats vilket dels kopplas till en hög omsättning av ägare de senaste åren, dels till att vara en 
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otillgänglig plats för många personer på grund av den öppna narkotikahandeln. Narkotikahan-

deln bedrivs enligt respondenterna huvudsakligen av unga män och resulterar i att personer, 

främst kvinnor, undviker att vara på platsen mer än nödvändigt. Torsdagsklubben beskriver 

erfarenheter av hur det kan uppstå konkurrens när formella verksamheter börjar bedriva aktivi-

teter på platsen och de som är vana vid att kunna bedriva sin narkotikahandel:  

Vi tar ju upp platsen för de som säljer narkotika. [...]De jobbar i grupp och på 
enskilda platser i centrumet. Då kan det vara en grupp med killar som står kvar och 
inte rör sig ur fläcken när vi är där. Sen är det otroligt påtagligt när det blir kallare, 
då kan de inte ens vänta, under tiden vi plockar ihop så ställer de sig här. (Torsdags-

klubben)  

Citatet visar en krock som uppstår när det har normaliserats att platsen upptas av narko-

tikahandel och när denna normalisering bryts av nya aktörer. Situationen visar att tillgången till 

platsen är villkorad eftersom den är upptagen av en aktivitet som genererar oro. Sarah som växt 

upp i Vårberg är väl medveten om narkotikahandeln, men upplever inte det som ett större hot:  

Jag har aldrig känt mig otrygg. Jag har också vuxit upp i X (ett annat land, reds 
anm.), och den stora skillnaden är att droghandeln där påverkar dig och gör dig 

otrygg oavsett om du är i den eller inte, på grund av allt våld som finns i drogsam-
hället. Men i Vårberg exempelvis, om du inte langar, om du inte becknar (säljer nar-
kotika, reds anm.) så påverkas du inte sådär direkt. [...] Det är väl lite farligare för 
unga män som rekryteras. Om du håller dig borta från det påverkas du inte. (Sarah)  

Trots narkotikans närvaro finns en vardag på platsen, och citatet ovan visar att människor 

påverkas olika av dess närvaro, exempelvis är det inte en källa till oro för Sarah. Relationen till 

platsen präglas snarare av igenkänning, förutsägbarhet och en känsla av att det är en hemort. 

Att platsen inte har rustats upp på länge och uppfattas som ”lite deprimerande”, som Sarah 

uttryckte det, kan bidra till att platsen upplevs mer trygg än andra platser, eftersom det inte finns 

några krav på att behöva se ut eller vara på ett visst sätt, att inte behöva passa in i en polerad 

yta.  

Sarahs upplevelser visar att uppfattningar om platsen skiljer sig mellan olika personer. 

Andra respondenter gav i likhet med Sarah beskrivningar om att det finns en vardag i Vårberg, 

men beskriver precis som Sarah att otryggheten är kopplad till särskilda situationer och feno-

men som behöver arbetas med. Otrygghet varierar från person på person, exempelvis finns en 

mer praktisk källa till oro för föräldrar och omsorgspersoner för att ens barn ska rekryteras till 

kriminella gäng. Känslan av oro kan enligt Litzén resultera i ändrade rörelsemönster, att exem-

pelvis välja bort att röra sig i vissa delar av ett område. Litzén menar även att kvinnor i högre 

utsträckning än män gör dessa typer av förändringar i sina rörelsemönster och att de upplever 
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större oro och otrygghet kopplat till att röra sig fritt ute i samhället (Litzén 2006, s. 92). Att 

arbeta trygghetsskapande är därmed en fråga om jämställdhet och demokrati. 

Centrumförvaltaren uppgav att företagets vision för centrumet är att det ska bli en plats 

med högre närvaro av kvinnor, eftersom kvinnlig närvaro genererar en rad positiva effekter. 

Kvinnors närvaro förväntas leda till ett lugn och en trygghetsskapande effekt på platsen. Re-

spondenten menar att många tänker fel när de försöker lösa utmaningar gällande bristande 

trygghet i områden, där kriminella ofta bemöts med muskler och hårda tag. Detta bidrar snarare 

till en kapplöpning kring vem som är starkast - polisen eller de kriminella, vilket leder till att 

områdets problem fortsätter. Centrumförvaltarna tänker tvärtom, de vill möta kriminella genom 

att appellera till deras mjuka värden, vilket ska ske både genom en ökad andel kvinnliga besö-

kare i centrumet, men även genom att exempelvis vakter bör vara kvinnor:  

Jag har krävt att vi ska ha kvinnliga vakter här i området. [...] En av grundpe-
larna (bland kriminella grupperingar, reds anm.) är att man inte höjer en hand på en 
kvinna. Har du en kvinnlig vakt eller ser sin mamma, sin syster eller kvinna som hel-
het, då skulle dom aldrig ge sig på henne i det allmänna. Det är deras absolut största 
fiende. Att ha polis och annat är mer provocerande, då ska dom visa vem som är ball-
ast och vem som kan vara mest kaxig mot poliser och vakter. Att möta dem med poli-
ser och vakter, det är ett jättestort fel, det ska mötas med kvinnor. Vi från fastighetens 

sida ska försöka så mycket som det går att genom uthyrning och annat att visa att - 
den här platsen är för kvinnor och inte för kriminella. (Centrumförvaltaren)  

Enligt de los Reyes tenderar det att ske en avhumanisering av grupper som representerar 

hårdhet, det vill säga de unga männen som representanter för kriminalitet i Vårberg. Grupperna 

pekas ut som ett lokalt problem där föräldrar måste uppfostra sina söner bättre för att inte dras 

med i kriminalitet. Enligt de los Reyes bör problemen istället ses som resultat av brister på en 

nationell nivå  (de los Reyes 2010, s.106-107). I linje med de los Reyes teori upplever respon-

denterna att Vårbergs problem med öppen narkotikahandel formuleras som ett lokalt problem 

istället för brister på nationell nivå, i form av mekanismer som bidrar till social exkludering. 

Verksamheternas arbete med kvinnors delaktighet i offentliga rum beskrivs ha ett värde i sig i 

form av jämställdhets- och demokratiutveckling, men är även ett verktyg för att möta hårda 

värden genom att appellera till de kriminellas mjuka värden. Genom kvinnors delaktighet i 

centrum ska en tillåtande miljö skapas inte bara för kvinnor utan för alla som vistas i Vårberg.   

Att kvinnors närvaro genererar trygghet och mindre våld i offentliga utrymmen är en idé 

som Jacobs beskriver i sin forskning från 60-talet, vilket visar att teorin återkommer i aktuell 

stadsutveckling. Jacobs exemplifierar med att det funnits länder där kvinnor fått arbeta som 

hissvärdar och lokalvårdare för att skapa trygghet i offentliga rum, vilket haft positiv inverkan 

på tryggheten i städerna (Jacobs 2004, s.430-431). Att satsa på kvinnlig närvaro är således inte 



 

 25 
 

 

ett nytt fenomen, men går på tvärs mot vad som beskrivs som lösningar i politikers uttalanden 

i nationell media, som ofta talar om att möta hårt mot hårt. 

9.2 Trygghetsskapande arbete 

I föregående tema har vi diskuterat platsen Vårberg, föreställningar och beskrivningar om 

platsen samt hur dessa bidrar till och är en konsekvens av sociala exkluderingsprocesser. Plat-

sen beskrivs som stämplad av hårda värden, vilket ambitionen är att möta med mjuka värden. I 

det här temat kommer vi att diskutera verksamheternas målgrupp under kategorin Målgrupp, 

samt vilka trygghetsskapande aktiviteter som görs i verksamheterna under kategorierna Aktive-

ring och Samverkan.  

9.2.1 Målgrupp 

När vi har talat med verksamheter om kvinnors deltagande i offentliga rum är det främst 

två bilder av målgruppen som framträder. Den första bilden av målgruppen är den strävsamma 

hårt arbetande mamman, som går upp tidigt och arbetar hårt inom låglöneyrken för att få eko-

nomin att gå ihop. Den andra bilden är den isolerade kvinnan, en kvinna som är fast i en patri-

arkal underordning och vare sig tar del av det fysiska rummet, det sociala rummet eller arbets-

livet, och inte heller nyttjar samhällsinstanser som exempelvis förskola och socialtjänst. Situat-

ionen för kvinnan sägs vara präglad av hennes utländsk bakgrund och mekanismer av social 

exkludering. Det här är två förenklade och generaliserande bilder vilket kan verka osynliggö-

rande av mångfalden i området. Bilden speglar dock en reell målgrupp för verksamheterna som 

söker möta och lyfta en grupp som tidigare osynliggjorts.   

Respondenterna formulerar ett antal behov för målgruppen som behöver tillgodoses för 

att att motverka isolering, såsom gemenskap och sociala sammanhang. Andra behov är kunskap 

om samhället, rättigheter och skyldigheter samt språkkunskaper i svenska. Därutöver finns även 

behov att vara trygg i närområdet, inte minst i Vårberg centrum som förutom sitt utbud av 

vardagliga tjänster och service även kan fungera som mötesplats. I citatet nedan berättar en 

stadsdelsmamma om sin egen erfarenhet av att uppleva isolering och glädjen när isoleringen 

bröts:  

Innan jag började skolan var jag hemma i ett helt år. Jag kände ingen och var 
jätteledsen. Jag visste inte att det fanns ’öppna förskolan’ eller stadsdelsmammor - 

jag visste ingenting. Jag mådde jättedåligt tills jag började utbilda mig, då märkte jag 
att det var fantastisk och funderade på - varför går vi bara hemma? (Stadsdels-

mamma) 
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I våra respondenters svar kan vi utläsa att situationen för vissa kvinnor i Vårberg beskrivs 

ha flera dimensioner av utmaningar kopplat till social exkludering. Utmaningarna går att koppla 

an till Madanipours definitioner av social exkludering utifrån tre arenor; den ekonomiska, den 

kulturella och den politiska (Madanipour 1998, s. 77-78). Enligt våra respondenter drabbas 

många kvinnor i området av ekonomisk utsatthet bland annat i form av att befinna sig långt 

ifrån arbetslivet. Det beror dels på att kvinnor oavsett civilstånd ofta är primär omsorgsperson 

för barn, vilket kan ha en isolerande effekt, vilket kan leda till en fördröjning i språkinlärning 

och därmed tillgång till samhället. De möjligheter som vissa kvinnor har till arbete kan på grund 

av låg utbildningsnivå eller diskriminerande strukturer tendera att bli låglönearbete, vilket gör 

det svårt att få ekonomin att gå ihop trots många timmar på arbetsplatsen. Språket har även 

betydelse för den kulturella arenan. Språket är en nyckel till såväl sociala sammanhang som att 

ta del av samhällsinformation gällande rättigheter och skyldigheter. Det leder oss över till den 

tredje arenan för social exkludering, den politiska. Att inte delta i samhället, leder till en upp-

levelse av att inte heller kunna påverka samhället. Avståndet mellan den egna livsvärlden och 

den styrande makten blir längre vilket leder till en upplevelse av isolering.  

Enligt intersektionella teoretiker går olika former av utsatthet, som ovanstående tre be-

skrivna arenorna för social exkludering, inte att separeras från varandra (de los Reyes & Muli-

nari 2005 s. 23-24). Snarare behöver vi se hur kategorierna samverkar och förstärker varandra. 

Det kan exempelvis göras insatser för att stärka den enskilda personens möjligheter, som att ge 

möjlighet till språkkunskaper och utbildning för att kunna komma in i arbetslivet. Trots denna 

insats är det inte säkert att individen kan förbättra sin situation, då det kan förekomma diskri-

minerande och exkluderande praktiker som hindrar personen från att få det arbete hen utbildat 

sig till. I Vårberg kan vi se att de tre arenorna för social exkludering existerar parallellt för de 

kvinnor som verksamheterna beskriver. Vi kan även se att det ger särskilda utmaningar vad 

gäller lösningar på social exkludering och utformningen av verksamheter som verkar för inklu-

dering.  

I mötet med våra respondenter har två olika praktiker för det inkluderande arbetet i Vår-

berg identifierats: Aktivering och Samverkan.   

9.2.2 Aktivering 

Som resultatets första tema visar finns det otrygga inslag i Vårberg som det finns ambit-

ioner att ändra. För att kvinnors deltagande i offentliga rum i Vårberg ska göras möjligt behöver 

kvinnor känna sig trygga. Det görs bland annat genom aktivering vilket innebär att skapa liv 

och rörelse på en plats som upplevs som otrygg, otillgänglig och tom. Listerborn pekar ut akti-

vering som ett alternativ till social kontroll, då det senare innebär ökad polisnärvaro och flera 
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inslag av kameraövervakning, vilket syftar till att ge individer som bidrar till otrygghet anled-

ning att inte utföra brottsliga handlingar (Listerborn 2000, s.65-66). Social kontroll kan ha en 

psykologisk inverkan på tillfällig upplevelse av trygghet, men är inte särskilt effektivt för att 

arbeta trygghetsskapande på i ett långsiktigt perspektiv (Listerborn 2000, s.194-195). Flera av 

verksamheterna anger att det i nuläget läggs för stort fokus på repressiva åtgärder såsom hög 

närvaro av polis och vakter som ett svar på de kriminellas närvaro. Istället finns ambitioner att 

arbeta trygghetsskapande genom att fylla centrumet med människor, det vill säga aktivera cent-

rumet, med särskilt fokus på kvinnor och barn.  

En aktivitet som anordnas i centrumet är en så kallad kvinnofika som arrangeras av  Med-

borgarvärdarna. Kvinnofikan anordnas en gång i veckan då kvinnor i Vårberg är välkomna till 

det lokala caféet i centrumet för att fika, umgås och etablera nya kontakter. Det finns även en 

utbildande funktion under träffarna, att stärka kvinnors kunskap utifrån de behov som identi-

fieras hos målgruppen. 

Sen har vi bjudit in andra aktörer som kan vara till nytta till de här kvinnorna, 
till exempel Jobbtorg. Det finns också några inom Jobbtorget som enbart jobbar med 
kvinnor, och det gäller både att hjälpa dem att hitta några utbildningar eller för att 
hitta jobb. Sen har vi andra som vill komma i kontakt med kvinnorna i området och 
då är de välkomna. Så det blev en plattform för kvinnorna i Vårberg. (Medborgar-

värd) 

Medborgarvärden beskriver att det är olika typer av kvinnor som besöker kvinnofikan. 

Att eventet är separatistiskt handlar dock om att nå en målgrupp som har identifierats ha sär-

skilda behov av att knyta sociala kontakter och dela erfarenheter med personer som bär på lik-

nande utsatthet, vilket ofta är kopplat till att vara kvinna i Vårberg med erfarenhet av migration. 

Respondenten upplever att centrumet får en helt annan prägel de dagar som kvinnofikan anord-

nas. Att så många kvinnor samlas i centrumet på en och samma gång innebär att kvinnorna 

upplever större frihet och trygghet när de rör sig och tar plats i centrumet.  

Stadsmissionens verksamhet som nyss har fått nya lokaler i centrumet, är en medveten 

strategi från Centrumförvaltaren i samarbete med Stadsmissionen för att få liv och rörelse i 

centrumet. Målet är att ha mindre närvaro av polis och vakter, och att aktiviteten i centrumet 

tränger undan de element som skapar otrygghet. Stadsmissionen menar att centrum behöver 

aktiveras genom mötesplatser. I nuläget saknas det mötesplatser för kvinnor i allmänhet och 

mammor i synnerhet:  

Jag tror verkligen att det här kommer innebära jättemycket positiva och goda 
saker för Vårberg. Vår verksamhet har så otroligt mycket fina aktiviteter - samman-
komster, möjligheter att verkligen föra samman människor. Det tror jag är absolut 
viktigast, att man kan komma hit och känna sig trygg. Jag är helt säker på att det 
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kommer ha betydelse för Vårberg, och framförallt för centrumet att vi är här. (Stads-
missionen) 

En annan verksamhet som syftar till att skapa aktivitet i centrumet är Torsdagsklubben. 

Verksamheten är inte bunden till en särskild lokal utan är belägen i mitten av centrumbyggna-

den utanför tunnelbaneuppgången. Verksamhetens aktivitet leder till att människor tar sig till 

centrum, inte bara för att det är nödvändigt, utan för att de vill gå dit.  

Det är många som bara sitter och ungarna springer runt-runt-runt. Jag tänker 
att det är ett tecken på, om folk inte har koll på sina barn *skratt* - då känner man 

sig ganska avslappnad. (Torsdagsklubben) 

Genom ökad aktivitet finns en vision att området kan bli mer attraktivt genom att erbjuda 

något positivt som människor vill åka till platsen för att ta del av. Respondenterna menar att 

aktiviteten kan sätta Vårberg på kartan som en trevlig stadsdel snarare än att vara en anomali. 

Fenster resonerar kring att vardagligt nyttjande av det fysiska rummet i sig skapar en tillhörig-

hetskänsla i samhället för individen. Vid vardagligt nyttjande, användande eller deltagande 

skapas trygghet i form av igenkänning som vardagliga aktiviteter ger. Igenkänning och förut-

sägbarhet leder till en upplevelse av tillhörighet och trygghet på platsen (Fenster 2005, s. 222). 

Torsdagsklubbens aktivitet på platsen genererar trygghet, då i synnerhet kvinnor vågar släppa 

kontrollen och slappna av, både för egen del och i hur de vågar låta barnen springa friare.  

Som citaten visar är respondenterna medvetna om de olika verksamheterna och dess be-

tydelse för Vårbergs kvinnor. Flera verksamheter förhåller sig till varandra såväl formellt som 

informellt och knyts dels ihop av platsen i sig, och dels genom visionen om kvinnors deltagande 

i Vårbergs offentliga rum. I nästa kategori kommer vi att diskutera hur samverkan sker.  

9.2.3 Samverkan  

Samverkan mellan verksamheterna i Vårberg tycks binda ihop flera aktörer och skapa ett 

nät av aktiviteter som stärker möjligheterna att fånga upp målgruppen. Enligt flera respondenter 

finns det nu så många olika aktörer i Vårberg med kvinnor som målgrupp att det håller på att 

etableras ett nätverk för att inventera vem som gör vad, så att verksamheternas arbete blir ef-

fektivt. Dels är det viktigt att alla inte gör samma sak, dels är det viktigt att information inte blir 

för spretig utan mer sammanhållen för att målgruppen på ett tillgängligt sätt ska kunna se vart 

hon ska vända sig för vilket enskilt ärende.  

Flera av respondenterna beskriver att de upplever ett gott gemensamt arbete med de andra 

verksamheterna i Vårberg. Det engagerade arbetet mot ett gemensamt mål, det vill säga kvin-

nors delaktighet i offentliga rum, bidrar till en energifylld anda i Vårberg enligt respondenterna. 

Även SFI som har ett statligt finansierat och mer avgränsat formellt uppdrag deltar i samverkan. 
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I formell mening sker det genom samarbete med andra aktörer i Vårberg, exempelvis genom 

att låta Medborgarvärdar besöka och sprida samhällsinformation på skolan. I mer informell 

mening genom att i språkundervisningen välja att låta eleverna diskutera samhällsfrågor, ex-

empelvis angående könsroller och det svenska samhällssystemet. På det sättet integreras språk-

undervisningen och samhällskunskap som nycklar till social inkludering. 

Lindström ger exempel på hur bristande samverkan mellan olika verksamheter inom ra-

men för Storstadssatsningen i Södertälje var en faktor för att det gemensamma målen inte upp-

nåddes. Arbetet blev splittrat då det inte fanns någon som tog ett övergripande ansvar för att 

styra alla verksamheter åt samma håll (Lindström 2004, s. 48). De verksamheter vi besökt i 

Vårberg har i likhet med Lindströms exempel gemensamma mål och värden i sitt arbete. Att 

verksamheterna tillhör både myndighetssektorn, den privata sektorn och den ideella sektorn kan 

innebära en särskild utmaning för samverkan givet verksamheternas olika förutsättningar och 

resurser. Flera av respondenterna ger uttryck för en oro att satsningarna är eller riskerar att vara 

kortsiktiga, och att de ska dö ut om någon drar sig ur eller finansieringen upphör. Oron är även 

kopplad till områdets låga tillit till samhället, vilket kommer att diskuteras vidare i nästa tema. 

9.3 Social inkludering  

I studiens resultat har vi hittills diskuterat platsen Vårberg, dess invånare och materiella 

förutsättningar i relation till olika processer av social exkludering. Ur arbetet definieras en mål-

grupp med särskilda behov. I visioner om Vårberg kan vi se att verksamheter använder sig av 

ett antal verktyg för att ladda om föreställningar om Vårberg och dess status till en mer levande 

och trygg plats där kvinnor och män kan delta och röra sig lika fritt. I det här temat kommer vi 

att diskutera vilka värden vi kan se att verksamheterna arbetar efter i arbetet med social inklu-

dering. I kapitlets första tema har vi diskuterat vilka värden som uppfattas vid i beskrivningar 

av platsen Vårberg och dess invånare, samt hur verksamheter vill arbeta för att ladda om platsen 

med nya värden. I det här temat syftar begreppet värden på en riktning eller en anda som på-

verkar hur arbetet utformas, och vilka målbilder som formuleras. De värden som arbetet med 

kvinnors deltagande i offentliga rum tar sig uttryck genom, diskuteras i detta tema under två 

paraplybegrepp; Deltagande och Samhällstillit. 

 9.3.1 Deltagande 

Flera av verksamheterna uttalar tydliga ambitioner att prata med medborgarna istället för 

att prata till dem för att bidra till kvinnors deltagande i offentliga rum i Vårberg. De anser att 

tidigare projekt haft för mycket av ovanifrånperspektiv där det gjorts satsningar som myndig-

heter eller andra aktörer ansett att området behöver, istället för att låta området utvecklas utifrån 
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medborgarnas egna behov och önskemål. Medborgarvärden menar att inflytande leder till att 

människor inspireras till att engagera sig för olika frågor och ta reda på information som kan 

utöka den enskildas handlingsutrymme i samhället. Individen får på så vis egenmakt att själv 

påverka sin situation och plats.  

Sen frågar vi alltid: Vad vill ni? Vad behöver ni? En gång hade de ett behov att 
starta simskola till exempel. Men det var inte som att de berättar för oss vad de vill 

och sen går vi och bestämmer allt. Istället hjälper vi dem att själva kunna ta ställning 
och ta kontakt med olika personer. (Medborgarvärden)  

Verksamheterna använder sig av deltagande och inflytande som redskap för att målgrup-

pen ska uppleva större inkludering i samhället, vilket kan förklaras genom begreppet egenmakt. 

Utgångspunkter för egenmakt, eller empowerment, är att stärka individers eget handlingsut-

rymme och möjlighet att ifrågasätta villkor som försätter dem i en marginaliserad position, en 

typ av motmakt (Askheim 2007 s. 20). Enligt Kings leder ett inkluderande arbete där personer 

som berörs av en verksamhet får vara med och utforma verksamheten inte bara till att den en-

skilda individen stärks, det medför även långsiktighet för verksamheten (Kings 2004, s.106). I 

Vårberg arbetar verksamheterna med inkludering bland annat genom att bjuda in kvinnor till 

sociala sammanhang där de får uttrycka behov, dela upplevelser samt få ta del av information 

och kunskap för att påverka och förändra sin egen situation. Exempelvis genom den tidigare 

beskrivna kvinnofikan och Torsdagsklubbens konstnärliga verksamhet, där medborgare även 

får vara med och utsmycka centrumet.  

Det finns nu ett tema från när centrumet utvecklades 1968, då det fanns glasin-
hägnader som inomhusträdgårdar i centrum. Det var väldigt snyggt! Så nu gör vi 

våra egna växter härinne tillsammans, som kollektiva konstverk. Vi håller på att kon-
struera en sån här glasbur som ska stå i centrum, så vi gör ett offentligt konstverk till-

sammans som kommer att utsmycka platsen. (Torsdagsklubben)  

Enligt Heule bygger långsiktighet på att aktivera människors eller ett områdes egna re-

surser, och att initiativen behöver komma inifrån målgruppen. För att utgå ifrån medborgarnas 

egna behov behöver arbetet ske med lyhörd kommunikation och med ambition att minska av-

ståndet mellan den som utför och den som är mottagare eller deltagare (Heule 2016, s. 34 -35). 

I våra intervjuer framträdde en bild av att verksamheterna i sig inte behöver vara demokratiskt 

uppbyggda såtillvida att deltagarna kan bestämma hur verksamheten ska arbeta. Däremot byg-

ger verksamheterna på att det finns deltagare, varför grunden är att utgå ifrån deltagarnas behov 

och önskemål, så länge det går i linje med verksamhetens mål. Ett par av verksamheterna, ex-

empelvis Stadsmissionen, arbetar som en avlastande funktion för mammor som annars inte 

nyttjar exempelvis förskola för sina barn, varpå verksamheterna arbetar utifrån behov som de 
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ser och hör för att arbetet ska ha relevans. Egenmakten stärks genom att deltagarna själva får 

definiera vad de behöver för att få större makt över sitt liv. 

Det är en grundstomme i vår verksamhet, här pratar man väldigt mycket om 
deltagarinflytande och medbestämmande. Vi har en sådan fokusfråga verkligen, att 

involvera deltagarna. Redan initialt när verksamheten skulle öppnas var det en jättes-
tor fråga att ta reda på ’vad vill invånarna ha?’, ’vad behövs?’. (Stadsmissionen) 

Fenster menar att i synnerhet kvinnors möjlighet att ha inflytande i beslut påverkas och 

inskränks av en könad maktrelation som sker på ett samhälleligt plan där beslutsfattande på 

många sätt utformas för och av män (Fenster 2005, s. 229). Det finns samband mellan att ha 

inflytande att påverka i beslut som tas på samhällsnivå och att uppleva sig inkluderad i staden. 

Fenster lyfter att inte bara kön har en betydande roll för individers möjlighet att påverka staden, 

utan även att etnicitet är en påverkande faktor (Fenster 2005, s. 229). Att få vara delaktig i 

utformningen av offentliga rum är vanligtvis en fråga om makt, vem som har kapital av olika 

slag för att ta del av en förändringsprocess. de los Reyes menar att etnicitet och kön är faktorer 

som kan verka möjliggörande eller hindrande för att få delta i en sådan process. Exempelvis 

kan kulturellt kapital i form av utbildningsnivå möjliggöra för en person att uttrycka och på-

verka hur platsen ska utformas (de los Reyes 2010, s. 14). Under Torsdagsklubbens aktivitet i 

centrumet omförhandlas maktrelationerna - deltagarna blir friare på den fysiska platsen platsen 

och får även själva vara delaktiga i utformningen av platsen.  

Om en verksamhet gör anspråk på att låta deltagare vara delaktiga i att utforma arbetet är 

det viktigt att det som har erbjudits följs upp. Om inte riskerar det att skada tilliten (Lindström 

2004, s. 48-49). 

Det ligger på oss att vara tydliga från början med vad som går att påverka och 
vilka resurser som finns och sedan skapa deltagarinflytande utifrån de premisserna. 
Annars blir det lite oschysst, alltså att man tror att man ska kunna vara med och på-
verka en massa och sen ”nähä det var inte så”. Där ligger det ju på oss att visa inom 

vilket spektra kan vi hjälpa till och vad finns det för möjligheter. (Stadsmissionen)  

Flera av verksamheterna beskriver att det är viktigt med tydlighet kring i vilken utsträck-

ning det går att få inflytande. Att lova mer än vad som kommer infrias kan resultera i att skada 

förtroende. Det leder oss in på ett annat viktigt värde som formuleras av verksamheterna, näm-

ligen att etablera förtroende och verka tillitskapande.  

9.3.2 Samhällstillit 

Flera av respondenterna pekar på att det finns en avgörande faktor för att lyckas med sina 

uppdrag; medborgarnas förtroende. Vårberg präglas enligt respondenterna av bristande tillit till 

samhället och myndigheter, vilket både beskrivs som en orsak till och en konsekvens av social 



 

 32 
 

 

isolering. Flera av respondenterna beskriver att den låga samhällstilliten exempelvis tar sig i 

uttryck genom att få föräldrar placerar sina barn på förskola på grund av rädsla för att myndig-

heterna ska ta barnet ifrån dem. Detta resulterar i att många kvinnor stannar hemma med barnen 

och därför inte kommer i kontakt med utbildning, arbete eller sociala nätverk. Enligt medbor-

garvärden hänger den låga tilliten ihop med låg grad av tillhörighetskänsla i det svenska sam-

hället. 

Tillhörighetskänslan är väldigt låg här. Till hela systemet i Sverige. [...] Om 
vi vill uppmuntra folk att vara mer delaktiga och integrerade och aktiva medborgare 

då krävs något från båda sidor. Speciellt från myndigheterna. (Medborgarvärden) 

För att utveckla området och etablera en tillhörighetskänsla krävs enligt flera responden-

ter att människor etablerar tillit till samhället och samhällsfunktioner såsom myndigheter, där 

de verksamheter som vi besökt fungerar som broar mellan medborgarna och samhällets funkt-

ioner. Enligt Näslund syftar begreppet tillit till en upplevelse av tilltro till att samhället fungerar 

och att vi generellt kan lita på att samhället och myndigheter i grunden vill gott och kommer att 

finnas som stöd för den medborgare som behöver (Näslund 2018, s. 3-4). Den låga graden av 

tillit i Vårberg går i linje med hur Trägårdh et al beskriver att graden av samhällstillit är lägre i 

socioekonomiskt svagare områden (Trägårdh et al 2013, s. 194-198).  

För att etablera tillit beskriver verksamheterna att de behöver arbeta relationsbyggande 

där människor får förtroende för verksamheternas representanter. I mötet mellan verksamhet-

ernas representanter och målgruppen, kännetecknas förtroendet av att deltagarna upplever att 

de kan berätta om svåra livssituationer eller skamfyllda upplevelser såsom isolering eller famil-

jefrågor, och att de upplever att representanterna behandlar dem med välvilja och respekt. Enligt 

Näslund behöver det finnas en balans mellan kontroll och förtroende i verksamheter som möter 

utsatta människor (Näslund 2018). Verksamheterna kan därmed anses behöva ha rutiner för 

känsliga uppgifter som kommer upp i mötena, men för att personer ska våga öppna upp sig med 

känsliga uppgifter behövs först och främst att personerna har förtroende att öppna upp sig för 

verksamheten.  

I det relationsbyggande arbetet har stadsdelsmammorna som strategi att behålla en stor 

del av sin personlighet och sina personliga erfarenheter i mötet med sin målgrupp. Enligt stads-

delsmammorna bär många kvinnor i området på erfarenheter som gör det svårt att lita på sam-

hällsfunktionerna. Därutöver vet många medborgare i området inte vilka funktioner som exi-

sterar, eftersom bristande språkkunskaper stänger dem ute både från kunskap om samhället, och 

var informationen finns att hitta. Kvinnorna i målgruppen behöver enligt respondenten skapa 

sig nya erfarenheter där de får uppleva att myndighetspersoner kan vara välvilligt inställda. 
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Genom kontakten och förtroendet vågar kvinnorna så småningom öppna upp sig och ta emot 

den hjälp som erbjuds av myndigheter för att få verktyg att komma in i samhället.  

Speciellt de som kommer från tuffa förhållanden, från kriget, behöver stöd. 
Men på ett bra sätt, på ett fint sätt (syftar på att bemöta utifrån individernas förutsätt-
ningar. Red:s anm.) Jag vet, för jag har själv varit i den situationen, och därför kan 

jag jobba med de här kvinnorna på bra sätt. (Stadsdelsmamma)  

Medborgarvärden beskriver att det relationsbyggande och förtroendeskapande arbetet i 

Vårberg har givit resultat på tilliten, inte bara till de enskilda verksamheterna, utan även till 

samhället i stort: 

Tilliten har ökat. När de kommer förbi får de prata med mig som representerar 
en myndighet. Vi har en fin dialog och jag svarar på deras funderingar. De känner att 
jag är nära och inte... här uppe (håller upp handen ovanför huvudet, reds anm.). Den 
här känslan sätter spår i deras vardag. Och så säger jag: vi vill vara nära, vi är här 
för att lyssna. Det uppskattar de väldigt högt. Men det är också många som känner 

sig bortglömda, ’det är ingen som bryr sig om oss’. Men nu finns det någon som bryr 
sig. (Medborgarvärden)  

I citatet ovan kan vi se erfarenheten hos medborgare att ha upplevt sig vara bortglömda. 

När verksamhetens representanter etablerar förtroende hos medborgarna känner de sig inklude-

rade och erkända i samhället från att tidigare ha upplevt sig vara bortglömda. Heule menar att 

upplevelsen av marginalisering hänger ihop med att inte bli synliggjord och hörd, eller erkänd, 

av samhället. Därför är en viktig stomme att verka för att den marginaliserade gruppen blir 

erkänd, vilket bland annat kan ske genom att vara närvarande och lyssna på de behov som 

uttrycks, och genom att visa förtroende för och stärka den inneboende kapaciteten hos personen 

(Heule 2016 s. 32). 

Trägårdh et al menar att verksamheter och föreningsliv är viktiga nycklar för att bygga 

samhällstillit, men att det individuella förtroendet inte är en nyckelfaktor för organisationers 

upprättande av samhällstilliten. Författarna argumenterar för att frivilligorganisationer har be-

tydelse för samhällstilliten, men menar att förtroendet för enskilda representanter i organisat-

ioner inte ska överdrivas (Trägårdh et al 2013, s. 72-77). Vid våra besök i Vårberg ser vi dock 

att platsen tycks ha en stor betydelse för varför förtroende för enskilda representanter är viktigt. 

Även om våra respondenter både kommer både från myndigheter och frivilligorganisationer, 

betonar de samtliga att förtroendet för enskilda representanter är en avgörande faktor för att nå 

sin målgrupp. En förlängning av författarnas resonemang kan vara att behov av förtroende för 

enskilda representanter är starkt kopplat till människors bakgrund och förutsättningar på den 

enskilda platsen. I Vårberg finns en grupp av människor som kommit till Sverige i vuxen ålder 

med svåra tidigare erfarenheter i bagaget. Detta i kombination med hinder att komma i kontakt 
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med viktiga samhällsfunktioner gör det svårt att lita på personer med potentiell makt, vilket kan 

resultera i misstankar eller oro i kontakten med aktörerna. Förtroendet blir i den situationen en 

bro mellan isolering och ett deltagande i samhället.  

För flera av verksamheterna finns aspekter av oro kopplat till det relationsskapande arbe-

tet med tillit och förtroende. Oron är kopplad till kortsiktighet - att arbetet ska stanna av på 

grund av bristande finansiering eller att aktörer ska dra sig ur och flytta någon annanstans. Flera 

projekt finansieras politiskt under en tidsbegränsad period och behöver återkommande invänta 

nya beslut om fortsatt finansiering.  

De är från år till år så jag har ju aldrig någon fast anställning. Jag tror att en 
av grejerna som man får jobba bort är de här kortsiktiga projekten hela tiden, det är 
jätteviktigt att ha långsiktiga projekt och inte bara “aha, nu kom de en liten stund och 

duttade och drog vidare liksom…” (Torsdagsklubben) 

Aktörerna identifierar två typer av risker med tidsbegränsade projekt. Den första risken 

är hög omsättning av personal. När personalen inte vet hur länge de kommer att ha sina arbeten 

söker de sig till andra fasta anställningar. Utifrån ett samhällsperspektiv leder det till att det 

relationsskapande arbetet försvåras. Det är igenkänningen mellan medborgarna och de enskilda 

representanterna från verksamheterna som leder till att relationer byggs och tillit skapas. Den 

andra risken är att förtroendet från lokalbefolkningen gentemot myndigheter minskar. Enligt 

flera respondenter har många medborgare i Vårberg svårt att lita på projekt som initieras på 

grund av sin erfarenhet av kortsiktiga projekt som dör ut då den politiska styrningen ändras 

eller aktörer drar sig ur. När projekten dör ut lämnas området kvar med en upplevelse av att 

pengar kastats i sjön och att det inte går att lita på vare sig myndigheter eller andra aktörer. 

Många ser och uppskattar vad vi gör, samtidigt som många också upplever att 
’hoppas att det här inte är något kortsiktigt’. (Medborgarvärden)  

Rädslan för kortsiktiga projekt ramar in betydelsen som de trygghetsskapande verksam-

heterna har för Vårberg och för kvinnors delaktighet i offentliga rum. Verksamheternas arbete 

tycks främja en delaktighet baserad på förtroende som ett verktyg för samhällstillit och social 

inkludering.  

9.4 Sammanfattande kommentarer 

I det här kapitlet har vi presenterat och analyserat studiens empiri med utgångspunkt i 

platsens betydelse för kvinnors deltagande i offentliga rum i Vårberg. Platsen Vårberg formul-

eras av respondenterna präglas av mänskliga resurser som inte tas tillräckligt tillvara på grund 
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av processer av social exkludering. Den sociala exkluderingen har flera dimensioner, där i syn-

nerhet kvinnor som grupp anses behöva bli mer synliga och delta i samhället. Vårberg centrum 

som är en central plats för de boende kan ses som en scen som under lång tid har fått fyllas med 

element som anses skapa otrygghet, exempelvis öppen narkotikahandel.  

Verksamheterna i Vårberg strävar efter att arbeta nära lokalbefolkningen och kvinnor från 

lokalsamhället, i synnerhet när de utformar aktiviteter. De beskriver att de försöker att arbeta 

lyhört utefter vilka behov som finns för kvinnorna i målgruppen och att möta behoven med 

hjälp i form av kunskapshöjande och relationsbyggande arbete. Verksamheterna beskriver att 

bilden av Vårberg som produceras av media och från politiker ofta förstärks och överdrivs på 

ett negativt sätt. De menar att det finns utmaningar för området men önskar att media och poli-

tiker som har inflytande hur Vårberg framställs bör synliggöra segregerande och exkluderande 

strukturer på nationell nivå som medverkar till Vårbergs utmaningar.  

När verksamheterna utformar aktiviteter görs det till viss del utefter en tudelad bild av 

målgruppen som dels en isolerad kvinna och dels en hårt arbetande mamma. Bilden bygger på 

möten med och erfarenheter av Vårbergs kvinnor. Kvinnan, eller mamman, formuleras som 

dels målgruppen för verksamheternas arbete och dels som ett redskap för trygghetsskapande 

arbete. Fler kvinnor och barn i rörelse anses tillföra mekanismer som har en positiv och trygg-

hetsskapande effekt i de offentliga rummen i Vårberg.  

Verksamheterna arbetar med deltagande och samhällstillit som värdefulla nyckelbegrepp 

för att skapa inkludering av kvinnorna i Vårberg. Det trygghetsskapande arbetet tycks ha två 

dimensioner. Den ena handlar om kvinnors tillgång till den fysiska platsen, att ta för sig och 

nyttja stadsdelen. Den andra handlar om deltagande i samhället utifrån en mer abstrakt sam-

hällsgemenskap. Deltagandet i samhället handlar exempelvis om att lära sig det svenska språket 

som en tillgängliggörande nyckel till samhället, men även att få kunskap om rättigheter och 

skyldigheter för att delta i samhällsgemenskapen och göra medvetna val i livet. Resultatet visar 

att de båda dimensionerna inte går att separera för verksamheterna. För att ta del av en sam-

hällsgemenskap kan den fysiska platsen ses som samhällets scen. För att våga och ha möjlighet 

att kliva upp och delta på samhällets scen behövs praktisk kunskap såsom språk för att orientera 

sig, men även sociala och inkluderande värden i form av nätverk och mötesplatser. 

10. Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur arbetet med kvinnors deltagande 

i offentliga rum i Vårberg tar sig i uttryck i praktiken. Syftet har även varit att undersöka före-

ställda bilder av befolkningen och platsen, och hur dessa föreställningar påverkar utformningen 
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av verksamheternas arbete. Slutligen har uppsatsen intresserat sig för vilka värden som verk-

samheterna i Vårberg arbetar utifrån. I det här kapitlet kommer vi att diskutera studiens slutsat-

ser, samt hur dessa slutsatser kan utvecklas i vidare studier.  

Resultatet visar att det finns en svartmålad bild av Vårberg och dess befolkning som till 

stor del beror på medias och politikers framställningar av platsen. Svartmålningen tenderar att 

zooma in på de problem som finns och bidrar till att platsen uppfattas som skrämmande och 

oattraktiv. Även bilden av målgruppen för verksamheterna, kvinnorna, påverkas av stereoty-

piserande bilder. Våra respondenter beskriver att det finns en mångfald av kvinnor i området, 

men i vårt resultat framträder två sterotyper. Dels beskrivs kvinnan som isolerad utan tillgång 

till samhället i form av kunskap, arbete, studier eller sociala sammanhang, dels som en ekono-

miskt pressad och hårt arbetande mamma. Att just dessa två stereotyper blir framträdande i vår 

studie kan delvis bero på att studiens urval av verksamheter vänder sig till just mammor, men 

även för att många mammor i Vårberg har en särskilt utsatt situation. Ett intressant uppslag på 

vidare forskning skulle vara att studera männens och pappornas roll i samma kontext. 

Kvinnan i Vårberg formuleras dels som en målgrupp för trygghetsskapande verksam-

heter, dels som ett betydelsefullt redskap för att skapa trygghet vilket i sin tur stärker motivat-

ionen för de trygghetsskapande verksamheterna. Kvinnors delaktighet i samhället är ett syfte i 

sig för verksamheterna arbete, men det syftar även till att generera trygghet i hela Vårberg. 

Verksamheterna formulerar olika typer av värden som de arbetar efter, varav ett övergripande 

är att vända den social exkluderingen genom integration och inkludering i samhället. Det gör 

verksamheterna genom att inkludera kvinnorna i olika sociala och aktiva sammanhang, genom 

kunskapshöjande verksamheter och genom relationsbyggande arbete som syftar till att bygga 

samhällstillit. 

Något som väckt vår uppmärksamhet i mötena med våra respondenter är deras visioner 

om hur hårda värden ska mötas. Precis som beskrivits i uppsatsens första kapitel talar politiker 

och media ofta om att samhället måste satsa på hög närvaro av polis och vakter i områden som 

har problem med kriminalitet. I Vårberg är samtliga respondenter eniga om att ett hållbart arbete 

behöver fokusera på mjuka värden. Genom aktivitet och rörelse på platsen med kvinnor, mam-

mor och barn, är förhoppningen att Vårbergs hårda rykte kan förändras, eftersom repressiva 

åtgärder snarare tycks trissa upp stämningen än att lugna ner den. Det här sättet att möta hårda 

värden med mjuka värden är något som vi saknar i den rådande samhällsdebatten.  

Flera respondenter beskriver precis som tidigare forskning problematiken kring att pro-

blem ska lösas på ett lokalt plan, trots att problemen ofta har sitt ursprung i politisk styrning på 

både nationell och regional nivå. Precis som en respondent påpekar kan det visserligen bli tryggt 

på en specifik plats när problem trängs undan, men problemen försvinner inte utan flyttar någon 
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annanstans. Det vore intressant att se vidare forskning rörande stadsutveckling som sammanför 

de två parallella dimensionerna gällande staden som å ena sidan en sammanhängande organism, 

och å andra sidan hur den lokala förankringen tas i beaktning. Att ett enskilt område separeras 

från staden i övrigt och förväntas ta ansvar för nationella angelägenheter, kan vara problema-

tiskt eftersom det finns en risk att en viss målgrupp, i det här fallet kvinnor, får bära ansvaret 

för samhällets trygghet. Även om vi kommer att följa med nyfikenhet hur det fungerar att möta 

hårda värden med mjuka värden, kan det finnas en risk i att målgruppen får fungera som en 

krockkudde för problem som borde vara någon annans att ta emot.  
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Bilaga 1. Informationsbrev till respondenter 

 

 
 

Informationsbrev 
2018-11-22 

 

 

Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg  |  141 89 Huddinge  |  08 608 40 00  |  Org nr: 202100–4896  |  registrator@sh.se 

Hej! 

Tack för att du vill delta i vår intervju! Vi är mycket glada för att du vill 

bidra till vår studie om kvinnors och flickors/tjejers tillgång till 

offentliga platser i Vårberg.  

Vi som intervjuar dig är två studenter, Sofia Rolandsdotter och Josefin Stern, 

som läser till socionomer på Södertörns högskola. Intervjun ligger till grund 

för vårt examensarbete (C-uppsats) som vi just nu skriver under vår näst sista 

termin på Socionomprogrammet med storstadsprofil. 

Om studien 

Studien, C-uppsatsen, kommer att fokusera på kvinnors och flickors/tjejers tillgång 

till offentliga platser i Vårberg. Vi vill undersöka hur personer som bor eller vistas 

ofta i Vårberg får inflytande över sitt närområde, hur myndigheter, ideella och 

privata aktörer arbetar med inflytande när området utvecklas, samt hur samarbete 

och samverkan sker mellan de olika aktörerna och de som bor eller vistas ofta i 

området.  

Din medverkan är viktig för oss för att vi ska få perspektiv på hur inflytandet sker i 

praktiken. Vi intresserar oss för vilka möjligheter och utmaningar som finns i arbetet 

med kvinnors och flickors/tjejers tillgång till offentliga platser i Vårberg. 

Innan vi ses för intervjun vill vi att du tar del av de rättigheter som du har när du 

medverkar i vår studie. Hanteringen av dina personuppgifter regleras i lag enligt 

dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Med 

personuppgifter menas exempelvis namn eller andra uppgifter som kan identifiera 

dig som person. Vi som studenter följer både lag och forskningsetiska regler för att 

säkerställa att dina personuppgifter hanteras korrekt och att ditt bidrag till studien 

anonymiseras. 

Anonymisering betyder att vi kommer att byta ut namn och eventuella andra 

uppgifter i uppsatsen, så att den läser inte kan identifiera vem som har sagt vad.  
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Vår ambition med studien är att den ska bidra till ökad kunskap om kvinnors och  
flickors/tjejers tillgång till offentliga rum. Studien kommer att vara offentlig och kan 
komma att presenteras i offentliga sammanhang. Precis som beskrivits ovan kommer 
den som läser studien inte att kunna identifiera dig som person.  

Hantering av personuppgifter 
Nedan hittar du information om dina rättigheter när du deltar i studien och hur dina 
personuppgifter kommer att hanteras enligt GDPR, samt hur du går tillväga om du 
skulle undra något eller ha klagomål.  

Laglig grund  

• Dina personuppgifter behandlas enligt det samtycke som du skriver under på 
blanketten ”Samtyckesblankett”.  

• Deltagande i studien är helt frivilligt.  

• Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock 
inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet.  

Mottagare av personuppgifter: 
Det är endast vi studenter som utför studien, Sofia Rolandsdotter och Josefin Stern, 
som är mottagare av dina personliga uppgifter. Alla uppgifter som kommer oss till 
del behandlas konfidentiellt. Samtliga personliga uppgifter, som namn och ålder, 
kommer att anonymiseras i studien. Personuppgifterna kommer att bevaras till dess 
att uppsatsen är godkänd och kommer därefter att förstöras. 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter 
om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att 
begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter.  

Du har har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Du når dem via e-
post: datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.  

Personuppgiftsansvarig  
Examensarbetet genomförs som en del av studenternas utbildning. Södertörns 
högskola är juridiskt ansvarig för studenternas personuppgiftsbehandlingar. Du kan 
alltid nå Södertörns högskola via: 

Epost: registrator@sh.se  
Telefon: 08 608 40 00.  
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Dataskyddsombud  
Har du funderingar eller klagomål kring hur dina personuppgifter behandlas kan du 
alltid vända dig till Södertörns högskolas dataskyddsombud via dataskydd@sh.se. 
Dataskyddsombudet är expert på reglerna för personuppgifter och har rätt att granska 
hur högskolans studenter och personal behandlar personuppgifter.  

Kontaktuppgifter till studenterna och handledaren:  
Lärosäte: Södertörns högskola 
Institution: Institutionen för samhällsvetenskaper 
Kurs: Socialt arbete och kunskapsutveckling 30 hp 
Delkurs: Examensarbete i socialt arbete 15 h 
 
Sofia Rolandsdotter: sofia01.rolandsdotter@student.sh.se (student) 
Josefin Stern: josefin01.stern@student.sh.se (student) 
Magdalena Elmersjö, lektor i socialt arbete: magdalena.elmersjo@sh.se 
(handledare) 

 

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss studenter eller till vår handledare för 
frågor. Vi ser fram emot att träffa dig! 

 

Med vänlig hälsning,  
Sofia Rolandsdotter och Josefin Stern 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 

 

 

Samtyckesblankett  
2018-11-22 

 

 

Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg  _  141 89 Huddinge  _  08 608 40 00  _  Org nr: 202100–4896  _  registrator@sh.se 

Hej! 

Tack för att du vill delta i vår studie! 

Innan intervjun behöver vi få ditt samtycke till att delta i studien. Studien är 
ett examensarbete som utförs av Sofia Rolandsdotter och Josefin Stern på 
programmet Socionomprogrammet på Södertörns högskola. 

Samtycke till att delta i studien ”Kvinnors deltagande på offentliga platser i 
Vårberg.”  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 
medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 
Södertörns högskola behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

…………………………………………  

Underskrift  

 

…………………………………………………………………………………………
………… 

Namnförtydligande, Ort och datum  

 

Kontaktuppgifter 
Sofia Rolandsdotter: sofia01.rolandsdotter@sh.se (student) 
Josefin Stern: josefin01.stern@student.sh.se (student) 
Magdalena Elmersjö, lektor i socialt arbete: magdalena.elmersjo@sh.se (handledare) 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
Inledande samtal innan inspelningen startar 
 
Tack för att du kan träffa oss idag! 
Intervjun kommer att ta cirka 45-60 minuter.  
Innan vi börjar kommer vi att gå igenom ramarna för intervjun.  

 
Studien är ett examensarbete av studenterna Sofia Rolandsdotter och Josefin Stern som läser 
Socionomprogrammet vid Södertörns högskola. 

 
Vi är intresserade av att titta på hur arbetet med kvinnors tillgång till offentliga platser i Vårberg 
ser ut, hur samarbetet ser ut mellan myndigheter, ideella föreningar och de som bor i Vårberg. 
Vi är även intresserade av att undersöka vilka möjligheter kvinnor själva har att påverka arbetet 
med att göra offentliga platser i Vårberg mer tillgängliga för kvinnor. 

 

Du har fått vårt informationsbrev. Är det något du undrar om vår studie eller utifrån det som 
stod i informationsbrevet? 
  
Intervjun spelas in med hjälp av en mobiltelefon. Det är endast vi studenter som kommer att ha 
tillgång till inspelningen och den kommer att raderas när uppsatsen är godkänd. 

 
Personliga uppgifter 
Namn 
Cirka Ålder (t.ex. mellan 45-50):  
Kontaktuppgifter:  
Sysselsättning:   

 

Då startar vi inspelningen!  

 

Fortsättning av intervjuguide på nästa sida. 
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Intervjufrågor för respondenter från myndigheter, privata och ideella aktö-

rer 

Teman:  

1, Verksamhetens roll i Vårberg  

2, Initiativ och förtroende  

3, Inflytande  

4, Samarbete mellan verksamheter  

5, Betydelse för samhället 

 
Verksamhetens roll i Vårberg  
 
Vi är intresserade av att undersöka ert arbete med att göra offentliga platser i Vårberg mer 
tillgängliga för kvinnor. 

• Beskriv din nuvarande roll i Vårberg.	
• Vad menas med att ha tillgång till offentliga platser? 	
• Hur arbetar du/ni med kvinnors tillgång till offentliga platser i Vårberg i din roll/ på din 

arbetsplats? 	
o Vad är viktigt för er när ni      

§ Centrumägare: utformar/utvecklar/förnyar centrumet?	
§ Ideella organisationer och myndighetskontakter: utformar er verksamhet?	

• Få fram en eventuell prioriteringslista, finns det några  
intressekonflikter i arbetet med… 

 

Initiativ och förtroende 

• Hur arbetar ni med förslag och initiativ från de som bor i Vårberg? 
o Hur ser sammanhanget ut när förslag och initiativ lyfts fram,?  
o Från vem eller vilka kommer initiativen?  

• Hur bemöts era initiativ till förändring/förnyelse, utveckling?  
• Vad innebär det i er roll att få förtroende och hur tar det sig i uttryck? Kan du ge exem-

pel? 
• Vad innebär det i er roll att få misstro och hur tar det sig i uttryck? Kan du ge exempel? 

 

Inflytande 
• Vad innebär inflytande? 
• Vem eller vilka har inflytande i Vårberg?  

o lokalbefolkningen 
o politiker 
o kvinnor/män 
o hbtq-personer 

• På vilket sätt har kvinnor i Vårberg möjlighet att påverka er verksamhet? 
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• Kan du ge exempel på något som förändrats eller hänt tack vare inflytande från kvinnor 
i Vårberg? 

• Vilka utmaningar möter ni i arbetet med inflytande från kvinnor i Vårberg? 
• Tror du att Vårberg har någon särskild styrka eller svaghet som gör att det är lätt eller 

svårt för kvinnor att få inflytande, till skillnad från andra geografiska områden i Stock-
holm? 

 

Samarbete mellan verksamheter  

• På vilka sätt samarbetar ni med andra verksamheter i området kring arbetet att göra 
offentliga platser i Vårberg mer tillgängliga för kvinnor? 

o vad har det för betydelse för ert arbete?  
• Kan du ge exempel på ett gott samarbete i Vårberg? 

o Kan du beskriva vad som gjorde samarbetet bra?  
• Vad finns det för utmaningar vid samarbete mellan verksamheter?  

 

Betydelse för samhället  
•  Vad har er verksamhet för roll för kvinnor i Vårberg?  
• Vad betyder det för Vårberg om kvinnor upplever sig ha tillgång till offentliga platser? 	
• Hur påverkas människor i andra delar av Stockholm om det sker förändringar i Vårberg? 	

Finns ett motstånd att komma hit - även resten av Vårberg? 
Fattas det mötesplatser? 
 
 
Avslut 
 

Vi kommer nu att börja avrunda.  

• Är det något du vill tillägga om det vi talat om? 	
• Har du några frågor innan vi avslutar? 	
• Om vi skulle ha följdfrågor, kan vi i så fall kontakta dig? 	
• Vill du att vi skickar en länk till den färdiga uppsatsen när den är klar?	

 

Stort tack för din medverkan!  

 
 

Fortsättning av intervjuguide på nästa sida. 
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Intervjufrågor för boende i närområdet   
Teman: 

1. Relation till Vårberg 
2. Möjligheter att påverka 
3. Inflytande i verksamheter 
4. Frihet att röra sig i Vårberg 

 
1. Relation till Vårberg 

• Beskriv din relation till Vårberg;  
        Exempelvis: 

o Hur länge har du bott, arbetat, rört dig här regelbundet?  
o Vad för slags sociala kontakter har du här?  

• På vilka platser rör du dig i Vårberg? 
 

• Vilka platser finns att mötas och umgås på i Vårberg?  
• Vem eller vilka nyttjar de här platserna att mötas och umgås på i Vårberg?  

Exempelvis 
o Unga/gamla 
o Kvinnor/män 
o HBTQ 
o Religiöst 
o Någon skillnad på Vårberg och andra geografiska platser i Stockholm? 

• Vilka platser i Vårberg använder du för att mötas och umgås med andra personer?  
o Vilka träffar du på vilka platser? 

• Om du skulle få välja - vad för typ av platser att mötas och umgås önskar du ha i Vår-
berg?  

 
• I vilken utsträckning upplever du att du får vara vem du vill i Vårberg? 

Exempelvis:  
o Politiskt (Exempelvis, kan du ha en pin eller t-shirt med budskap mm) 
o religiöst  
o HBTQ 
o synas med vem du vill 
o Om inte, vad hindrar dig? 

• Finns det några platser som du undviker i Vårberg, dit du inte vill gå? 
o Vad beror det på? 
o Vad skulle behöva förändras för att du inte ska undvika dessa platser? 

 
Är det något om din relation till Vårberg som du vill lägga till? 

 
2. Möjligheter att påverka 

• Om du fick förändra något vad gäller din tillgång till offentliga platser i Vårberg, vad 
skulle det vara? 

o Vad skulle de här förändringarna betyda för Vårberg? 
• Om du vill förändra något i Vårberg, vart vänder du dig då? 
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o Vad är det som gör att du vill kontakta just den verksamheten/personen? 
(Med verksamhet menar vi exempelvis föreningar, myndigheter som arbetar i området, företag 
med mera)  

o Vad innebär att ha förtroende för en verksamhet/person? 
• Upplever du några hinder för dina möjligheter att påverka din tillgång till offentliga 

platser i Vårberg? 
o Vad skulle behövas för ta bort dessa hinder?  
o Kan du ge exempel på något positivt projekt som gjorts i Vårberg? 
o Kan du ge exempel på något projekt som blivit mindre bra i Vårberg? 

 
Är det något om “Möjligheter att påverka” som du vill lägga till? 

 
3. Inflytande i verksamheter 

• Vad innebär inflytande för dig, vad gäller att kunna påverka sin situation i Vårberg?  
• Har du erfarenhet av att få inflytande i en verksamhet eller i samhället? 
• Vad gav/ger det dig att ha inflytande?  
• Vad gör inflytande från lokalsamhället för en verksamhet?  
• Vilka verksamheter i Vårberg lyssnar på lokalsamhället när de utformar sin verksamhet?  

o På vilket sätt märks det att de lyssnar på lokalsamhället i Vårberg? 
o Hur går verksamheter tillväga när de fångar in åsikter från lokalsamhället?  

• Finns det verksamheter i Vårberg som borde lyssna mer på lokalsamhället? 
• Hur tycker du att verksamheter ska gå tillväga för att ge inflytande/fånga upp åsikter? 

Exempelvis 
o Inbjudningar till träffar/möten 
o Tipslådor 
o Sociala medier 

• Känner du till någon verksamhet som arbetar med kvinnors tillgång till offentliga platser 
i Vårberg? 

 
Är det något om “Inflytande i verksamheter” som du vill lägga till? 

 
4. Frihet att röra sig i Vårberg 

• Finns det någon eller några i Vårberg som rör sig mer fritt än andra? 	
o Vad behöver göras för att de andra ska röra sig med samma frihet?  

• Vad betyder det för Vårberg om alla människor upplever att de kan röra sig lika fritt? 	
• Hur påverkas människor i andra delar av Stockholm om det sker förändringar i Vårberg? 	

 
Avslut 
Vi kommer nu att börja avrunda.  

• Är det något om det vi pratat om som du vill tillägga?  
• Har du några frågor du vill ställa?  
• Om vi skulle ha följdfrågor, kan vi i så fall kontakta dig?  
• Vill du att vi skickar en länk till den färdiga uppsatsen när den är klar? 

 
Stort tack för din medverkan!  

 


