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Public transportation hubs in Gothenburg, Sweden, from a gender 
perspective  

KAROLIN ADAMSSON 

Adamsson, K., 2017: Public transportation hubs in Gothenburg, Sweden, from a gender perspective. Master 

thesis in Sustainable Development at Uppsala University, No. 2017/14 , 52 pp, 30 ECTS/hp   

Abstract:  
This paper will examine two public transportation hubs, as examples of public space, in Gothenburg, 

Sweden, from a gender perspective by investigate how gender equality is discussed in planning processes 

of hubs and to explore how hubs are used and perceived by men and women. The thesis has a qualitative 

and hermeneutic approach, with semi-structured interviews with key persons from the planning 

processes, and site observations and interviews with men and women using the hubs as the main data 

gathering methods. In the planning processes for the two cases the ambition was to create hubs that were 

welcoming for everyone, from a theoretical point of view this ambition could be dangerous from a gender 

perspective since a planning for everyone often leads to a planning for the man. In order to create hubs 

for everyone there was a focus for creating safety and increase accessibility for the disabled during the 

planning processes. The observations and the interviews on site shows that the hubs could be viewed as 

gender equal since the hubs were open to both men and women to use, but the hubs could also be viewed 

as not gender equal since women felt unsafe. The analysis shows that the social interaction on site is a 
crucial factor when defining a place as gender equal or not. The social interaction can be understood by 

gender contract. One conclusion is that there is a need for discussions about gender and i ts effect on 

experiences of public space, where gender contract is problematized. It will otherwise be hard to 

understand and change the interaction and the gender inequality will risk to consolidate.  

Keywords: Public transportation, Planning, Public space, Gender equality, Gender contract, Sustainable 

development 
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Kollektivtrafikknutpunkter i Göteborg ur ett genusperspektiv 

KAROLIN ADAMSSON 

Adamsson, K., 2017: Kollektivtrafikknutpunkter i Göteborg ur ett genusperspektiv. Examensarbete E i hållbar 

utveckling vid Uppsala universitet, 2017/14,  52 ss, 30 ECTS/hp   

Populärvetenskaplig sammanfattning:  

Offentliga rum, så som stadens gator och torg, är ojämställda. Ojämställdheten är bland annat synlig i hur 

offentliga rum används och upplevs. Teoretiskt sett har kvinnor och män lika stor rätt till de offentliga rummen, 
men synliga och osynliga gränser påverkar hur kvinnor och män rör och beter sig i de offentliga rummen. De 

könsspecifika resmönstren kan kopplas till genus. Genus är en social konstruktion som bygger på föreställningar 

och idéer om vad som är kvinnligt respektive manligt.  

Att kvinnor och män inte har tillgång till de offentliga rummen på lika villkor är problematiskt ur ett demokratiskt 

perspektiv, då ojämställdhet innebär att kvinnor och män inte kan delta i samhället på lika villkor. 

Transportsystemet, däribland kollektivtrafiken, syftar till att tillgängliggöra samhället. En viktig del av 

kollektivtrafiken är knutpunkter, platser där det finns möjligheter att byta mellan samma eller olika kollektiva 

färdmedel.  

Syftet med studien är att studera kollektivtrafikknutpunkter, som exempel på offentliga rum, ur ett 

genusperspektiv. Två knutpunkter i Göteborg fungerar som fall. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

 Hur behandlades jämställdhet i planeringsprocesserna för Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum?

 Hur används och upplevs Nils Ericson terminalen respektive Stenpiren resecentrum av kvinnor och män som

nyttjar dessa platser?

För att besvara första frågan genomfördes en genomgång av plandokument, liksom intervjuer med personer som 

deltog i planeringsprocesserna. Platsobservationer och kortare intervjuer på plats med kvinnor och män som 

nyttjar någon av de två knutpunkterna genomfördes för att besvara den andra frågan.  

Resultatet visar att jämställdhet inte behandlades uttryckligen under planeringsprocessen, men kan indirekt utläsas 

i ambitionen om att skapa knutpunkter för alla, då aktörerna bland annat arbetade med att skapa knutpunkter som 

upplevs som trygga, vilket är en viktig aspekt av jämställdhet. Resultatet från observationerna och intervjuerna 
med kvinnor och män på plats visar att två syner på jämställdhet på knutpunkterna kan utskiljas. Dels kan 

knutpunkterna ses som jämställda då kvinnor och män känner sig trygga på platserna och att knutpunkterna kan 

användas av både kvinnor och män. Dels kan knutpunkterna ses som ojämställda på grund av att kvinnor känner 

en större otrygghet på platserna jämfört med män.  

Analysen visar att det sociala samspelet är en viktig faktor om platser upplevs som jämställda eller inte. Det 

sociala samspelet kan förstås i termer av genuskontrakt, formella och informella överenskommelser om hur 

kvinnor och män förväntas bete sig. Kontraktet upprätthålls av kvinnor och män och är föränderligt. Resultaten 

visar på ett behov av diskussion kring genusföreställningarnas påverkan av upplevelser av offentliga rum. 

Genuskontrakt bör synliggöras och problematiseras, annars blir det svårt att förstå och förändra samspelet mellan 

kvinnor och män och dagens ojämställdhet riskeras att befästas.   

Nyckelord: Kollektivtrafik, Samhällsplanering, Offentliga rum, Jämställdhet, Genuskontrakt, Hållbar utveckling 

Karolin Adamsson, Institutionen för geovetenskaper Uppsala universitet, Villavägen 16, SE- 752 36 Uppsala, Sverige
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1. Inledning

Med andan i halsen springer jag för att hinna med bussen, men nästan framme vid hållplatsen ser jag 

bussen åka iväg och jag får vänta i 20 minuter tills nästa buss kommer. ”Åh, nej!” tänker jag, ”nu kommer 
jag försent till jobbet...”. Regnet öser ner men som tur är finns det möjlighet att sitta inne och vänta. Där 

kan jag också passa på att köpa frukost på pressbyrån, det hann jag inte äta hemma innan jag gick. Sent på 

kvällen en annan dag på väg hem från en fest på andra sidan stan försöker jag och min kompis fördriva 
tiden på resecentrumet. Färjan går om tio minuter och jag känner mig trött. Ett tonårsgäng, fulla och 

högljudda kommer in och det känns jobbigt. Bråkar eller skämtar de med varandra? Det är tur att jag inte 

är ensam. Det här är exempel på hur kollektivtrafikknutpunkter kan användas och upplevas. Något som 
påverkas av planeringsprocessen av knutpunkten, knutpunktens fysiska utformning och det sociala 

samspelet som sker på knutpunkten. Aspekter som denna uppsats kommer belysa ur ett genusperspektiv. 

Transportsystemet syftar till att tillgängliggöra samhället och dess aktiviteter för kvinnor och män (Hydén, 
2010, s. 193). Kollektivtrafiken är en del av transportsystemet och fokus ligger ofta på att öka det 

kollektiva resandet eftersom kollektivtrafiken i många fall lyfts fram som ett hållbart transportmedel. 

Inom kollektivtrafikbranschen arbetar branschens aktörer enligt ett så kallat ”hela-resan-perspektiv” 
(Stålner och Leufstadius 2015, s. 6) som innebär att möjligheterna att fler ska kunna och vilja resa 

kollektivt måste resans alla delar fungera. Knutpunkter för kollektivtrafiken, det vill säga platser där det 

finns goda förutsättningar för byten mellan samma eller olika trafikslag (Trafikverket och SKL, 2012, s. 

150), kan ses som ett exempel på en viktig del av kollektivtrafikresan då det är där kvinnor och män går 
på och av sitt kollektiva färdmedel eller byter färdmedel. Knutpunkter kan också ses som exempel på 

offentliga rum som utvecklas genom samhällsplanering (Forsberg, 2005 a och 2005 c; Wikström och 

Olsson, 2012 samt Levin et al., 2016).  

Nyttjandet och upplevelser av offentliga rum, så som gator och torg, är ojämställda. Exempelvis har 

kvinnor och män olika resmönster. Det finns skillnader mellan könen i form av vilka färdmedel som 
nyttjas, längden på resorna och vilka typer av resor som genomförs (Friberg, 2008, ss. 261-262). Studier 

visar att kvinnor känner sig rädda för sexuellt våld och otrygga när de befinner sig i offentliga miljöer och 

att dessa känslor begränsar kvinnornas rörelsefrihet (Andersson, 2001). Teoretiskt sett har kvinnor och 

män lika stor rätt till offentliga rum men synliga och osynliga gränser påverkar hur människor rör och 
beter sig i offentliga rum (Larsson och Jalakas, 2014, s. 16). Att det finns specifika könsmönster kopplat 

till exempelvis resor och transporter förklaras av de val som kvinnor och män gör på grund av de 

förväntningar de har på sig själva och som samhället har på kvinnor och män kopplat till rådande 
genusföreställningar (Faith-Ell och Levin, 2013, ss. 77-78). Genus är en social konstruktion som bygger 

på de föreställningar och idéer som finns i samhället om vad som är kvinnligt respektive manligt 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). Trots politiska mål och strategier för att uppnå 
jämställdhet finns en ojämställdhet i våra offentliga rum.  

”Jämställdhet” är ett politiskt begrepp som syftar till att betona jämlikheten mellan könen (Jämställ NU, 

2014), där målet är att skapa likvärdiga rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män 
(Forsberg och Sundgren Grinups, i.d.). Världssamfundet, däribland Sverige, har fastslagit att jämställdhet 

är viktigt (UNDP, 2015 samt Regeringen, 2016 och 2017). Jämställdhet ses som ett mål och en 

förutsättning till en hållbar utveckling, vilket fastslås i FN:s globala hållbarhetsmål (UNDP, 2015). 
Hållbarhet består av miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter (UN, 1987) och ett mer jämställt 

samhälle gynnar bland annat miljön då kvinnors resvanor och attityder till transporter är mer hållbara än 

mäns i och med att kvinnors resor släpper ut mindre koldioxid (Kronsell et al., 2016). Jämställdhet är 

också en viktig del för demokratin (Larsson och Jalakas, 2014). Ett ojämställt användande och upplevelse 
av offentliga rum innebär att kvinnor och män inte kan delta i samhällets aktiviteter på lika villkor.  

Forskning kring samhällsplanering och jämställdhet menar att en genusmedveten planering skulle öka 
möjligheten till att skapa ett jämställt samhälle, men studier visar att samhällsplaneringen ofta ter sig 

könsneutral och därmed riskerar planeringen att befästa dagens ojämställdhet (Friberg och Larsson, 1999; 

Larsson, 2005 och 2006). Forskningen kring transport och genus har länge präglats av ett kvantitativt 
angreppsätt. Levy (2013) menar att mycket av den tidiga forskningen kring transporter och genus syftade 
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till att synliggöra skillnader i resmönster mellan kvinnor och män. Även Friberg (2008, ss. 271-272) 

menar att forskningen främst har dominerats av kvantitativa analyser över de skillnader som finns mellan 
könen gällande resmönster och att det är problematiskt eftersom resenärerna ses som en siffra eller ett 

flöde utan reflektioner kring att det är kvinnor och män som faktiskt genomför en resa och har upplevelser 

av den. Vidare menar Friberg et al. (2004, s. 23) ”för att förstå hur kön kommer till uttryck inom 

transportsektorn behövs uppgifter om vem som planerar trafiken, resmönster, upplevelser av resandet, 
vilket ger kunskaper och insikter i en konkret verklighet”. Det kan tolkas som om att det behövs både 

kvantitativ och kvalitativ forskning inom transporter och genus och eftersom mycket av den tidigare 

forskningen har fokuserat mer på ett kvantitativt angreppsätt kan det således konstateras att mer kvalitativ 
kunskap inom samhälls- och transportplanering, jämställdhet och genus är önskvärd. 

Möjliga teman som kan belysas är hur planeringsprocessen av en plats har behandlat genus och 
jämställdhet samt hur dessa platser faktiskt används och upplevs av kvinnor och män. Nils Ericson 

terminalen och Stenpiren resecentrum är två centralt belägna och strategiska kollektivtrafikknutpunkter i 

Göteborg. Eftersom Göteborg är en plats som växer och som förväntas växa även i framtiden (Västra 

Götalandsregionen, 2016 och 2017) liksom det kollektiva resandet (Västra Götalandsregionen, 2012 och 
2017) är det troligt att anta att Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum kommer att öka i 

betydelse i och med att fler människor kommer att nyttja dessa platser. Därmed är det intressant att studera 

Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum ur ett genusperspektiv.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera kollektivtrafikknutpunkter, som exempel på offentliga rum, ur ett 

genusperspektiv för att bidra med kvalitativa kunskaper inom samhällsplanering kopplat till jämställdhet 

och genus. Två knutpunkter i Göteborg, Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum, verkar som 

fall.  

Uppsatsen utgår ifrån följande frågeställningar: 

 Hur behandlades jämställdhet i planeringsprocesserna för Nils Ericson terminalen och Stenpirens

resecentrum?

 Hur används och upplevs Nils Ericson terminalen respektive Stenpiren resecentrum av kvinnor

och män som nyttjar dessa platser?



3 

 

2. Metod och genomförande 
  

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som användes vid studiens genomförande. Uppsatsens empiriska del 
grundar sig på en genomgång av plandokument kopplade till planeringen av Nils Ericson terminalen och 

Stenpiren resecentrum, intervjuer med nyckelpersoner som deltog i planeringsprocessen av de två 

knutpunkterna samt observationer och kortare intervjuer med kvinnor och män som nyttjar Nils Ericson 

terminalen och Stenpiren resecentrum. 
 

2.1. En kvalitativ och hermeneutisk ansats 
 
En kvalitativ och hermeneutisk ansats utgör en utgångspunkt för studien. Den hermeneutiska ansatsen, 

som grundar sig i hur forskaren tolkar och förstår sin omvärld, handlar om att förstå människor, 

människors handlingar och resultatet av människors handlingar (Thurén, 2007, ss. 94-95). Kvalitativa 
metoder handlar om att studera egenskaper eller framträdande drag, det vill säga kvaliteter, hos ett 

fenomen och är bra när man vill få insikter i det grundläggande eller i det särpräglade i en viss miljö, utan 

att bry sig om hur förekommande ett fenomen är. Kvalitativa studier ger en god grund för att förstå 

konkreta lokala skeenden, det ger en mer direkt bild av de sociala relationerna på en plats jämfört med till 
exempel en kvantitativ enkätundersökning och möjliggör att fånga en stor nyansrikedom i olika aktörers 

egna verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt (Repstad, 2007, ss. 13-22). 

 
Att tolka och förstå omvärlden är centrala teman i kvalitativa och hermeneutiska ansatser och därmed blir 

forskarens förförståelse central. Vi uppfattar inte enbart vår omvärld genom våra sinnen, saker som verkar 

vara rena sinnesintryck innehåller tolkningar. Hur vi tolkar vår omvärld är något som vi har lärt oss utifrån 

samhällets värderingar och den kultur vi socialiserats in i (Thurén, 2007, ss. 58-62).  
 

2.2. Fallstudie  
 
I Göteborg finns knutpunkterna Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum som dels har 

tillkommit under olika tidsperioder dels har ett allmänt gott rykte inom kollektivtrafikbranschen. 

Planeringen av Nils Ericson terminalen påbörjades under 1980-talet och terminalen invigdes 1996 
(Ekman, 2017), medan Stenpiren resecentrum fastlades som en viktig framtida knutpunkt 2006 och 

resecentrumet invigdes 2016 (Detaljplanehandläggare, 2017). Nils Ericson terminalen har bland annat 

tilldelas Kasper-Salinpriset 1996 (ABAKO, i.d.), vilket är ett pris som delas ut av Sveriges Arkitekter till 

ett svenskt byggnadsverk som erhåller en hög arkitektonisk kvalitet (Sveriges Arkitekter, i.d.). 2015 
tilldelades Stenpirens resecentrum Future Transport Awards (Västtrafik, 2015). Priset syftar till att lyfta 

fram föredömen som ”har tagit fram effektiva, miljöriktiga och ekonomiskt fördelaktiga 

trafikslagsövergripande transportlösningar” (Future Transport, i.d.). Båda knutpunkterna är också 
intressanta att studera då de har strategiska lokaliseringar i Göteborg. Nils Ericson terminalen har 

kopplingar med Göteborgs centralstation och hållplatserna vid Nordstan och Drottningtorget. Stenpiren 

resecentrums har kopplingar mellan älvtrafik, buss och spårvagn samt genom en fortsatt utveckling av 
Skeppsbron och Lindholmen ökar knutpunktens dignitet i betydelse (Ekman, 2017).  

 

Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum verkar som fall i denna studie. Fallstudier är att föredra 

när frågor om ”hur” och/eller ”varför” ställs och när man vill studera en aktuell händelse i ett konkret 
socialt sammanhang (Yin, 2007, ss. 17-22), kriterier som denna uppsats uppfyller eftersom studien ska 

undersöka hur jämställdhet behandlas i planeringsprocesser av knutpunkter och hur kvinnor och män kan 

använda och uppleva dessa platser. En svårighet med fallstudier är att det inte finns några tydliga rutiner i 
hur fallstudier ska genomföras å andra sidan ger bristen på utarbetade rutiner vid fallstudier också 

möjligheten att utforma studien på många olika sätt. (Yin, 2007, s. 81). Nedan följer en närmare 

beskrivning av studiens genomförande.  
 

2.2.1. Genomgång av plandokument  
 

För att skapa en förståelse kring hur planeringsprocessen av Nils Ericson terminalen och Stenpiren 

resecentrum gått till inleddes det empiriska arbetet med en genomgång av plandokument kopplade till de 
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två processerna. Eftersom jag sedan tidigare inte hade en personlig relation till någon av knutpunkterna 

gav plandokumenten mig ett sammanhang att placera knutpunkterna i, samtidigt som dokumenten gav 
första inblick i om och i så fall hur jämställdhet hade behandlats i planeringsprocessen.  

 

Detaljplaner och andra betydelsefulla dokument för planeringsprocessen ingick i genomgången. För Nils 

Ericson terminalen planeringsprocess handlade det om dokument kopplade till arkitekttävlingen som 
föregick detaljplaneprocessen och för Stenpiren resecentrum planeringsprocess handlade det 

kvalitetsprogram för Skeppsbrons utveckling. Vilka dokument som analyserades beror delvis på hur 

lättillgängliga de är, men också på att planeringsprocessen från sent 1980-tal skiljer sig något jämfört med 
en planeringsprocess från 2000-talet. Idag är det till exempel vanligt att visionsarbeten tas fram inom 

ramen för detaljplaner och planprogram, något som var mindre förekommande i planeringsprocesser 

under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Alla dokument som har tagits fram inom ramen för de 
två planeringsprocesserna har inte undersökts, genomgången har således inte varit uttömmande och 

därmed finns en risk att viktiga dokument kan ha missats. Risken bedöms dock som liten då jag under 

eftersökningsarbetet av plandokument var i kontakt med arkivarier vid Göteborgs Stad samt Region- och 

stadsarkivet för att hitta relevanta dokument.  
 

Planeringsprocesser för kollektivtrafikknutpunkter är ofta flera år långa och planeringsdokument kan ge 

en översiktlig bild över vad som har diskuteras under processens gång, men utifrån mina tidigare 
yrkeserfarenheter är min uppfattning att en genomgång av planeringsdokument inte ger en heltäckande 

bild över processen och de diskussioner som fördes. Mycket av det som kommer fram under en 

planeringsprocess dokumenteras inte alltid och därför valdes även kompletterande intervjuer med personer 
som deltog i planeringsprocessen av Nils Ericson terminalen respektive Stenpiren resecentrum som 

metod.  

 

2.2.2. Intervjuer med nyckelpersoner från planeringsprocesserna  
 
Under 21-22 februari 2017 genomfördes fem intervjuer med sex nyckelpersoner från 

planeringsprocesserna för Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum, se Tabell 1. Personerna 

identifierades dels genom plandokument, dels genom hjälp av en kontaktperson på Västtrafik.  
 
Nils Ericson terminalen Stenpiren resecentrum 

Stefan Ekman, arbetade med trafik- och 

anläggningsfrågor på Göteborgsregionens Lokaltrafik 

AB. 

Margareta Lindeberg, ansvarig för tidiga skeden av 

resecentrumplanering på Västtrafik AB. 

Rolf Fant, byggprojektledare från konsultbolaget VBB, 

på uppdrag av Göteborgsregionens Lokaltrafik AB. 

Detaljplanehandläggare, Göteborg Stad. 

 Henrik Fogelklou och Pekka Leppänen, arkitekter, 

Sweco. 

Tabell 1. Översikt över genomförda intervjuer. 

 

Intervjuerna genomfördes på plats i Göteborg. Fältarbetsveckan inleddes med platsbesök på Nils Ericson 
terminalen och Stenpiren resecentrum eftersom det var viktigt för de kommande intervjuerna att jag hade 

en egen uppfattning om knutpunkterna då jag sedan tidigare inte hade någon personlig relation till 

platserna.  
 

Tre av intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive kontor, medan intervjuerna med Fant samt 

Fogelklou och Leppänen genomfördes på ett café respektive en restaurang på Nils Ericson terminalen 
respektive Stenpiren resecentrum. Fant samt Fogelklou och Leppänen menade att det kunde vara givande 

att genomföra intervjuerna på den plats som intervjun handlade om vilket jag instämde i. Repstad (2007, 

ss. 95-96) menar att intervjuer ska ske där man kan vara ostörd, upplevas som neutral och där 

respondenten känner sig hemma. Genom att låta respondenten välja plats var förhoppningen att de skulle 
välja en plats där de upplevde som neutral och bekväm. Huruvida platserna var utan störningsmoment 

eller inte kan diskuteras. Att genomföra intervjuerna på Nils Ericson terminalen respektive Stenpiren 

resecentrum innebar att det var en del stim och ljud omkring oss men intervjun var ostörd i den 
bemärkelsen att inga andra personer kom fram och störde. Dessutom möjliggav intervjuerna på plats vid 
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de två knutpunkterna att respondenterna kunde tala mer direkt om knutpunkterna eftersom vi befann oss 

på dem. Intervjuerna varade mellan 45-90 minuter. 
 

Ambitionen var att respondenterna skulle kunna tala fritt och öppet om och hur jämställdhet hade 

behandlats i planeringsprocessen av de två knutpunkterna. Därför valdes en kvalitativ intervjumetod, då 

kvalitativa intervjuer ger en stor flexibilitet vid genomförandet av intervjun (Repstad, 2007, s. 16). En 
kvalitativ semi-strukturerad intervjumetod utgår ifrån en intervjuguide (Bryman, 2001, s. 301). 

Intervjuguiden syftar till att fungera som vägledning under intervjun där det på förhand är bestämt vilka 

områden och teman som ska diskuteras (Bryman, 2001, ss. 304-307; Kylén, 2004, ss. 20-21 och Repstad, 
2007, s. 86). Även om den semi-strukturerade intervjun kan te sig relativt fri jämfört med till exempel en 

enkätundersökning kräver metoden en hel del förarbete. Det krävs en grundlig planering av vilka teman 

som ska beröras under intervjun och därmed inte riskera tala för mycket om sådant som är irrelevant för 
studien (Repstad, 2007, s. 87). Inom ramen för denna studie förbereddes en intervjuguide, se Bilaga 1. De 

teman som berördes utgick från studiens syfte och frågeställningar samt ifrån resultatet av 

litteraturgenomgången. En dryg vecka innan intervjuerna skulle genomföras skickades en förkortad 

intervjuguide ut till respondenterna dels för att bekräfta den avtalade tiden dels för att ge respondenterna 
möjlighet att förbereda sig.  

 

Trattprincipen fungerade som utgångspunkt vid intervjuerna. Den innebär att intervjuaren börjar med 
några breda frågor för att få igång samtalet för att sedan precisera och beröra de områden och teman som 

intervjun syftar till att undersöka närmare (Kylén, 2004, s. 31 och Repstad, 2007, s. 99). Innan intervjun 

började säkerställdes det att respondenten var bekväm med att intervjun spelades in. Bandning av 
intervjuer rekommenderas då intervjuaren annars riskerar att missa något som sägs, bandning möjliggör 

att intervjuaren i efterhand kan lyssna på vad som exakt sas och det ger intervjuaren möjlighet att fokusera 

på icke verbal kommunikation under intervjun (Bryman, 2001, s. 306; Kylén, 2004, s. 40 och Repstad, 

2004, s. 93). En nackdel med bandning är dock att den kan hämma respondenten att prata fritt (Repstad, 
2007, s. 93). Respondenterna var villiga till att bli bandade och upplevelsen var att de inte kände sig 

hämmande. Inspelningsutrustningen som användes var en mobiltelefon och idag är det vanligt att man har 

sin mobil liggandes på bordet framför sig.   
 

Bandningen av intervjuerna lyssnades igenom i efterhand och tillsammans med anteckningarna som togs 

under intervjutillfället skrevs sammanfattningar av intervjuerna. Anteckningarna möjliggjorde att bedöma 

vilka delar av intervjun som var mest relevanta och fokus kunde därmed läggas på dessa delar för att göra 
så korrekta och relevanta sammanfattningar som möjligt. Respondenterna fick ta del av och komma med 

synpunkter på sammanfattningarna för att säkerställa att jag inte har missförstått något. De reviderade 

sammanfattningarna ligger sedan till grund för analysen.  
 

En återkommande företeelse under flera av intervjuerna var det faktum att respondenterna uppgav 

svårigheter att återge exakta detaljer eller minnas vissa saker just för att planeringsprocessen pågick för 
flera år sedan. Några hade därför med hjälp av den utskickade intervjuguiden förberett sig, genom att till 

exempel försöka att gå tillbaka till sina privata gamla anteckningar från den tiden och officiella 

planeringsdokument, för att kunna återge rätt information under intervjun. Människor glömmer ofta bort 

händelser och sina känslor de haft och det finns en tendens att man omformulerar sina minnen så att de 
passar med vad man tycker idag (Repstad, 2007, ss. 105-106). Att då gå igenom gamla dokument så som 

respondenterna gjorde kan minska risken att de glömt något.  

 

2.2.3. Platsobservationer och korta intervjuer med kvinnor och män på 
Nils Ericson terminalen respektive Stenpiren resecentrum 

 
Under andra fältarbetsveckan i Göteborg, den 13-19 mars 2017, genomfördes platsobservationer på Nils 

Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum, se Bilaga 2. Observationer ger forskaren tillträde att 

studera sociala samspel och sociala processer. Syftet med observationerna var att få en bild över hur 
respektive knutpunkt användes av kvinnor och män. Observationer som metod är lämplig om det är 

möjligt att genomföra observationerna vid ett avgränsat och tillgängligt geografiskt område (Repstad, 

2007, ss. 34-36). De två knutpunkterna är tillgängliga platser då de är öppna för alla att nyttja. De är också 
relativt väl avgränsade, dock var det svårt att få en överblick över knutpunkterna i sin helhet. För att 
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överblicka hela knutpunkterna promenerade jag runt. Nils Ericson terminalen uppfattades som mer 

välavgränsad än Stenpiren resecentrum. Stenpiren resecentrum var nödvändigtvis inte större till ytan men 
något mer utspridd och därmed svårare att överblicka. För Nils Ericson terminalen observerades endast 

inomhusmiljön av terminalbyggdanden. Till Stenpiren resecentrum finns det förutom en terminalbyggnad 

med väntutrymme även hållplatser för buss och spårvagn samt en brygga för älvtrafiken och därför 

observerades både inom- och utomhusmiljön.  
 

Observationerna genomfördes i block som varade mellan 30 minuter och två timmar. Under 

observationerna togs anteckningar som sedan kompletterades och renskrevs efter observationsblocket. 
Totalt genomfördes ungefär 10 timmar med aktiva observationer för respektive knutpunkt, men den totala 

tiden som jag spenderade på platserna överstiger den siffran. Detta då anteckningarna renskrevs på något 

café eller restaurang som låg på knutpunkterna innan nästa observationsblock startade. Som ett 
komplement till fältanteckningarna togs även fotografier över de två knutpunkterna. För att få en så stor 

spridning av data som möjligt genomfördes observationer på olika dagar och på olika tidpunkter.  

 

En ostrukturerad observation innebär att forskaren beskriver det hen ser så som forskaren själv vill medan 
en strukturerad observation innebär att forskaren på förhand vet exakt vad hen ska titta efter, 

frekvensräkning är exempel på en strukturerad observation (Kylén, 2004, s. 98). Observationerna inom 

ramen för denna studie var relativt ostrukturerade i den bemärkelse att det på förhand inte fanns ett tydligt 
schema över vad som skulle observeras, istället utgick observationerna från dessa frågeställningar:  

 Tas platsen i anspråk? Av vem/vilka? På vilket sätt?  

 Vad gör kvinnor/män på platsen? Vad gör kvinnor/män inte på platsen? 

 Vad händer på platsen?  

 Vilka vill synas och vilka vill inte synas?  

 

Under observationer bör fokus ligga på de sociala interaktionerna som sker på platsen. Även den fysiska 
miljön och aktörer ska beskrivas liksom olika händelser (Repstad, 2007, s. 67). Första 

observationstillfället inleddes med att beskriva miljön, vid de senare tillfällena låg fokus på att beskriva de 

människor som befann sig på knutpunkterna och vad som skedde där. Händelsemönster var möjligt att 

urskilja allteftersom fler observationsblock genomfördes.  
 

Under observationer gör forskaren alltid egna tolkningar av platsen och situationen (Repstad, 2007, s. 35). 

Inför observationerna hade jag läst på om genus och offentliga rum för att öka min genusmedvetenhet, 
något som var till hjälp under observationerna. Dock är det svårt att tolka platser, något som Friberg et al. 

(2005, s. 21) konstaterar. De menar att det kan vara svårt att tolka platser då platser ofta innefattar 

tvetydighet som präglas av ens genusförståelse, därmed ligger tolkningar av platser alltid i betraktarens 
ögon.  

 

Observationer ger forskaren tillträde till sociala samspel och sociala processer men att tala med människor 

som verkar i det sammanhang forskaren observerar ger mervärde (Repstad, 2007, ss. 34-35). Handlingar 
och handlingsmönster kan tolkas på många olika sätt och genom att prata med människor kan vissa 

klargöranden skapas (Repstad, 2007, s. 85). Genom att komplettera observationerna med intervjuer av 

kvinnor och män på plats kan förståelsen av hur Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum 
används och upplevs fördjupas.  

 

Under andra fältarbetsveckan genomfördes därför även kortare intervjuer med kvinnor och män på Nils 

Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum, 42 intervjuer på respektive knutpunkt jämt fördelat mellan 
könen, se även Bilaga 2. För dessa kortare intervjuer valdes en kvalitativ intervjumetod för att kunna 

fånga människors nyanserade erfarenheter (Repstad, 2007, s. 85). Syftet med dessa intervjuer var att få en 

inblick i hur kvinnor och män upplever knutpunkterna samt direkta reflektioner kring dem. En 
intervjuguide utvecklades inför intervjuerna, se Bilaga 2, frågorna utvecklades så att respondenterna 

kunde tala fritt om hur de upplever och beskriver de två knutpunkterna.  

 
Att utforma relevanta frågor för att fånga in upplevelser, erfarenheter och beskrivningar av offentliga rum 

kopplat till genus och jämställdhet var svårt. Att endast ställa direkta frågor om jämställdhet kan vara 

vilseledande eftersom intervjuaren och respondenten kan tolka frågorna på olika sätt på grund av olika 
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förförståelse. Det kan också vara problematiskt att endast ställa mer allmänna och generella frågor som 

inte belyser jämställdhet explicit eftersom det kräver stora tolkningar av resultatet. Därför utvecklades 
intervjuguiden, se Bilaga 2., utifrån trattprincipen med mer generella, allmänna frågor inledningsvis för att 

sedan ta upp jämställdhet i offentliga rum. Intervjun avslutades med en explicit fråga kring jämställdhet 

och Nils Ericson terminalen/Stenpiren resecentrum. Genom att kombinera olika typer av frågor, allmänna 

och direkta, var förhoppningen att få en nyanserad bild av hur knutpunkterna kan upplevas av kvinnor och 
män.  

 

I efterhand upplever jag att intervjuguiden fungerade bra även om jag har funderat på möjligheten att 
besvara frågorna kring jämställdhet. Många uppgav att frågorna kopplade till jämställdhet var svåra att 

svara på då de sällan reflekterade kring jämställdhet, i synnerhet inte kopplad till konkreta platser så som 

knutpunkter. Att frågorna var svåra behöver nödvändigtvis inte vara ett problem utan snarare påvisar det 
faktum att många tar relationerna mellan kvinnor och män för givet och att det inte ens är värt att 

reflektera kring. En fråga som det inte reflekteras kring och som inte problematiseras är svår att skapa 

förutsättningar till förändring.  

 
De genomförda intervjuerna var relativt korta, oftast runt fem minuter. Detta var något som jag också hade 

räknat med inför själva intervjuerna, då jag antog att de flesta människor som rör sig på knutpunkter är där 

då de ska vidare med buss, båt eller spårvagn. Korta intervjuer räcker gott och väl om forskaren vill gå in 
på ett välavgränsat område (Kylén, 2004, s. 18). Många av respondenterna gav fylliga svar medan andra 

var något mer sparsamma. I de flesta fall lät jag bli att be respondenterna vidareutveckla sina svar, många 

av dem var stressade och ville vara säkra på att hinna med sin buss/spårvagn/båt, och jag ville försäkra 
mig om att jag fick svar på alla frågor i frågeguiden. Vissa intervjuer fick avbrytas mitt i då 

respondenternas kollektiva färdmedel precis kom in. Överlag var det få som tackade nej till att delta, de 

som tackade nej kände sig för stressade att delta då deras buss etcetera snart skulle avgå.  

 
För att rekrytera kvinnor och män till intervjuerna gick jag fram till en person och frågade om personen 

ville delta. För att få så många olika perspektiv som möjligt var ambitionen att det skulle vara en spridning 

mellan variablerna kön och ålder. Intervjuerna skedde också vid olika tidpunkter för att öka chansen till att 
fånga fler perspektiv. Ju större spridning mellan respondenterna med hänseende till exempelvis kön och 

ålder ökar sannolikheten att få tag på nya och relevanta data (Repstad, 2007,s. 62). Under 

rekryteringsprocessen reflekterade jag över urvalet då jag tenderade att närma mig personer som såg ut 

som mig själv och/eller såg ”trevliga ut”, vilket ökade risken för ett homogent urval. Efter denna 
reflektion rekryterades personer som såg mindre tillmötesgående ut och/eller personer som såg ut att ha en 

annan etnisk eller kulturell bakgrund än mig själv. Oftast gick det bra, men en del av dessa personer kunde 

inte tillräckligt med svenska eller engelska, vilket gjorde att intervjun inte kunde genomföras och dessa 
personer uteslöts därmed i urvalet. I efterhand har jag även reflekterat över vad min etniska bakgrund 

betydde för rekryteringen. Jag är född och uppvuxen i Sverige, något som jag tror underlättade 

rekryteringen av respondenter, säkerligen de som ”såg ut som mig” eller antog att vi delade kulturell och 
social förförståelse. Att vara student vid Uppsala universitet verkade ge trovärdighet och underlättade 

rekryteringen.  

 

Intervjuerna skedde med kvinnor och män som befann sig på någon av de två knutpunkterna vilket har 
påverkat urvalet i och med att det finns människor som inte vistas på dessa platser. Det kan finnas 

individer som väljer bort att vistas på dessa platser, av olika anledningar så som att de inte behöver eller 

vill vara på platserna, därmed finns inte deras upplevelser, beskrivningar och erfarenheter av 
knutpunkterna med.  

 

Intervjuerna skedde under observationsblocken, därmed varvades observationer med kortare intervjuer.  
Bandning är sällan fördelaktigt att använda vid mer spontana samtal som är en integrerad del av 

observationer (Repstad, 2007, s. 95). Att banda dessa intervjuer hade känts hämmande, många som rörde 

sig på platserna var stressade och att fråga om inspelning hade säkerligen upplevts av många som 

ytterligare ett stressmoment, därför togs endast anteckningar under intervjun. Dessa anteckningar 
kompletterades direkt efter intervjun för att säkerställa att all information kom med. Efter 

observationsblocket renskrevs anteckningarna från intervjuerna, något som rekommenderas (Kylén, 2004, 

s. 40 och Repstad, 2007, s. 111).  
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3. Litteratur och teori 
 

Samhällsplanering syftar till att utveckla offentliga rum, en process som ofta förhåller sig förmodat 
könsneutral (Larsson, 2005 och 2006). Eftersom nyttjandet och upplevelsen av våra offentliga rum skiljer 

sig mellan kvinnor och män (Andersson, 2001 och Friberg, 2008) riskeras könsskillnaderna reproduceras 

och befästas om samhällsplaneringen fortsätter att vara förmodat könsneutral i sitt utövande (Larsson, 

2006) vilket leder till en fortsatt ojämställdhet. Därför behövs ett genusperspektiv som ifrågasätter dagens 
maktstrukturer (Faith-Ell och Levin, 2013). Kapitlet kommer att utveckla detta resonemang genom att 

först beskriva vad jämställdhet innebär och hur det kan uppnås. Sedan följs en beskrivning av vad 

offentliga rum och samhällsplanering är och innebär. I kapitlets tredje avsnitt redogörs för centrala 
teoretiska begrepp så som genuskontrakt, appropriation och genusdomän, vilka kommer vara centrala vid 

analysen. I kapitlets fjärde och avslutande avsnitt kopplas jämställdhet och genus samman med 

samhällsplanering och offentliga rum och skapar en grund för hur kollektivtrafikknutpunkter kan 

analyseras ur ett genusperspektiv.  
 

3.1. Jämställdhet 
 
”Jämställdhet” är ett politiskt begrepp som syftar till att betona jämlikheten mellan könen (Jämställ NU, 

2014), där målet är att skapa likvärdiga rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män 

(Forsberg och Sundgren Grinups, i.d.). Regeringen har fastställt ett övergripande mål för jämställdhet som 
lyder:  

 
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 

egna liv (Regeringen, 2016).  

 
För att uppnå målet om ett jämställt samhälle har sedan 1994 ”jämställdhetsintegrering” varit den politiska 

strategin i Sverige. Jämställdhetsintegrering innebär att ”jämställdhetsperspektivet integreras i alla led av 

beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet” (SCB, 2004, s. 6). Jämställdhetsintegrering anses 
vara nödvändigt då jämställdhetspolitiken inte kan formas isolerad från andra politikområden (SCB, 2004, 

ss. 6-7). Mer konkret innebär strategin att analyser av kvinnors och mäns situation och villkor ska ingå i 

alla beslutsunderlag. Vidare ska konsekvenser av beslut analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv – vad 
innebär beslutet för kvinnor respektive män? (SCB, 2016, s. 3). Inom transportpolitiken har 

jämställdhetsintegreringen tillämpas explicit genom att i de nationella transportpolitiska målen fastslå att 

transportsystemet ska vara jämställt och därmed likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 

transportbehov (Trafikanalys, i.d.). I plan- och bygglagen (1987 och 2010) kan jämställdhetsintegrering 
utläsas implicit. Jämställdhetsperspektivet kan indirekt utläsas i lagens portalparagraf eftersom den 

betonar jämlika levnadsvillkor vilket även innefattar jämlikhet mellan kvinnor och män, det vill säga 

jämställdhet (Larson och Jalakas, 2014, ss. 9-10). Även om jämställdhet finns utpekat i de nationella 
transportpolitiska målen återfinns inte krav på jämställdhet i kollektivtrafiklagen eller plan- och 

bygglagen. Eftersom jämställdhet inte finns utpekade explicit i alla lagrum som reglerar transportsystemet 

blir det svårt att implementera jämställdhet (Svedberg, 2014).  

 
Jämställdhetsarbetet kan utgå ifrån två synsätt, kvantitativt och kvalitativt. Med en kvantitativ jämställdhet 

menas en jämn fördelning mellan kvinnor och män på olika områden. Ett kvantitativt synsätt analyserar 

exempelvis hur många kvinnor och män som finns inom en yrkesgrupp och överstiger den 60 procent är 
yrkesgruppen kvinno- alternativt mansdominerad. Ett kvalitativt synsätt innebär att kvinnor och mäns 

kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara på och påverkar utvecklingen (SCB, 2016, s. 2). Den 

kvantitativa ansatsen är viktig men diskussionen om jämställdhet kan inte reduceras till att enbart handla 
om representation (Pettersson, 2008 samt Larsson och Jalakas, 2014). Att enbart ha en kvantitativ ansats 

innebär att lösningen på ojämställdheten blir att lägga till eller komplettera, istället behövs diskussioner 

om maktstrukturer och därför föredras en kvalitativ ansats som utgår ifrån att kvinnor och män delvis har 

olika erfarenheter och kunskaper på grund av maktstrukturen i samhället (Pettersson 2008, ss. 142-143). 
Ett kvalitativt arbete ifrågasätter stereotypa föreställningar kopplat till kön och hur de präglar en 

verksamhet eller organisation. Det förekommer också diskussioner om ett systembevarande eller 

systemförändrande jämställdhetsarbete, där det systembevarande arbetet är den mest använda modellen av 
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de två. I den systembevarande modellen syftar jämställdhetsarbetet till att skapa samma möjligheter för 

kvinnor som män redan har och att det görs inom existerande samhällsramar där mannen är normen. I den 
systemförändrade modellen syftar jämställdhetsarbetet till att skapa grundläggande strukturella 

förändringar i samhället som förändrar villkoren för både kvinnor och män (Larsson och Jalakas, 2014, s. 

38).  

 
Många menar att det finns föreställningar kopplat till kön och vad som anses vara kvinnligt och manligt 

som i sin tur påverkar maktstrukturen i samhället. Ett begrepp som används i dessa sammanhang är 

”genus”. Genus används för att beskriva det socialt och kulturellt konstruerade könet, medan ordet ”kön” 
istället används för att beskriva det biologiska könet. Uppdelningen mellan ett socialt och ett biologiskt 

kön ifrågasätts alltmer och allt fler menar att det biologiska könet också är format eller att genus och kön 

tillsammans bildar en komplex helhet (Halling et al., 2016, ss. 6-7 och Nationella sekretariatet för 
genusforskning, 2016).  

 

För att uppnå strukturella förändringar i samhället krävs ett mer kvalitativt angreppsätt och 

genusperspektiv kan ses som exempel på ett sådant angreppsätt (Larsson och Jalakas, 2014, s. 42). 
Genusperspektiv innebär att saker och ting synas ur flera perspektiv och att reflektioner över vilka 

föreställningar och invanda tankar kopplade till kön och normer görs. Vidare innebär ett genusperspektiv 

att förstå hur kvinnor och män påverkas av föreställningar om och förväntningar på kön och vilka 
konsekvenser detta kan ge i till exempel planerings- och beslutsprocesser (Halling et al., 2013, s. 7). 

Genusperspektiv kan ses som ett analysverktyg som syftar till att förstå hur föreställningar om vad som är 

kvinnligt respektive manligt och kan bidra till en förståelse kring hur ojämställdhet uppstår och befästs 
(Larsson och Jalakas, 2014, s. 52). En verksam strategi för att minska ojämställdheten är att visa hur 

föreställningar kopplat till kön görs och hur dessa föreställningar verkar. Befintliga mönster mellan 

kvinnor och män måste friläggas för att kunna frigöra kvinnor och män från det som begränsar dem 

(Hirdman, 1988 och 2003).  
 

3.2. Samhällsplanering och offentliga rum 
 
Planering1  handlar om var bostäder, arbetsplatser, service och handel lokaliseras, hur dessa platser binds 

samman med hjälp av bland annat vägar, järnvägar och telekommunikation samt hur samhällsservice 

utformas (Forsberg, 2005 a, ss. 8-9). Planeringen handlar om att styra och forma samhället och dess 
framtid (Levin et al., 2016, s. 34). I och med att planeringen berör många delar av människors vardagsliv 

påverkar planeringen människors sociala beteenden och handlingar (Forsberg, 2005 c, s. 464). Många 

vardagliga platser människor använder, så som gator, torg och parker är exempel på offentliga platser 

(Wikström och Olsson, 2012, s. 78). Samhällsplaneringen kan därmed sägas innefatta utvecklingen av 
offentliga rum och miljöer.  

 

Samhällsplanering handlar också om att omsätta politiska visioner till en planerad verklighet, det vill säga 
att implementera beslut som fattas av demokratiskt tillsatta politiker. Vid diskussioner om offentliga rum 

kommer begrepp som ”tillgänglighet” och ”mötesplats” upp (Forsberg, 2005 b). Begreppet ”offentligt” 

ursprungliga betydelse är tillgänglig och öppen (Listerborn, 2002, s. 19), men offentliga rum kan även 

definieras utifrån tanken om att de ska fylla en funktion som mötesplats (Gilboa Runnvik, 2014, s. 49). 
Genom betoningen på tillgänglighet och mötesplats kopplas det offentliga ihop med demokrati, offentliga 

rum är en nödvändig del av det öppna samhället. Tillgänglighet och öppenhet kan ses som nyckelord för 

att människor ska kunna inkluderas i den demokratiska processen (Madanipour, 2010).  
 

Genom att möjliggöra för människor att mötas på offentliga platser får människor en uppfattning om sin 

värld runt omkring sig. Den fysiska utformningen av offentliga miljöer påverkar vilken typ av aktiviteter 

                                                   
1 I denna uppsats kommer främst begreppen planering och samhällsplanering att användas. Planering/ 
samhällsplanering kan ses som ett paraplybegrepp. Fysisk planering, stadsplanering, kollektivtrafikplanering kan ses 
som exempel på undergrupper av planering/samhällsplanering. Dessa undergrupper överlappar till viss del 
varandra. Knutpunkter för kollektivtrafik kan ses som en del av kollektivtrafikplaneringen då knutpunkter är en 
viktig del av kollektivtrafikresan, samtidigt kan knutpunkter utgöra en viktig del i stadsrummet och kan därmed ses 
som en del av stadsplaneringen.  
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som sker på platsen, dessa aktiviteter kan kategoriseras i tre grupper (Gehl, 1987): 

1. Nödvändiga aktiviteter så som att gå till arbetet, att handla eller andra vardagliga sysslor man 
måste göra 

2. Frivilliga aktiviteter så som olika fritidsaktiviteter  

3. Sociala aktiviteter som innebär att människor interagerar med andra människor 

 
De nödvändiga aktiviteterna sker i princip oavsett hur den fysiska miljön är utformad, medan den fysiska 

utformningen av en plats kan påverka i vilken grad frivilliga och sociala aktiviteter på en plats sker. Det är 

människorna och dess aktiviteter som skapar själva platsen, utformningen av platsen kan endast bidra med 
möjligheter till aktivitet (Gehl, 1987). Platser som utformats med många platser att sitta på värderas högt 

av människor och viljan att vistas på platserna ökar (Whyte, 1980 och Gehl, 1987). Det är människor som 

attraherar människor och vill man skapa aktivitet på en plats så bör man se till att det finns caféer, 
restauranger eller food trucks. Mat attraherar människor. Offentliga inomhusmiljöer upplevs som mindre 

publika och tillgängliga än offentliga utomhusmiljöer och även där betonas vikten av mat och sittplatser 

men även detaljhandel och toaletter. Offentliga inomhusmiljöer bör också vara synliga från utsidan samt 

inbjudande och lätta att komma in i (Whyte, 1980).  
 

Poängen med sociala kontakter och relationer i det offentliga är att fösa ihop människor som inte känner 

varandra och skapa möjlighet till möten. Jacobs (2005, ss. 52-57 och 79) menar att gatan är en av stadens 
hörnstenar och för att den ska fungera krävs det trygghet och människor. Genom att människor nyttjar de 

offentliga miljöerna skapas trygghet för det finns alltid någon som kan övervaka platsen. Även Wikström 

och Olsson (2012, ss. 80-86) menar att offentliga rum definieras av möjligheten att träffa främlingar. 
Offentliga rum blir då en arena för möten mellan människor. Det möjliggör också möten över sociala 

gränser vilket är viktigt för demokratin.  

 

Betoningen på offentliga miljöers roll inom demokratin har fått viss kritik. Det finns en romantiserad bild 
av dåtidens städer och dess offentliga miljöer, till exempel antikens agora (Madanipour, 2010 samt 

Wikström och Olsson, 2012, s. 99). Utvecklingen och användningen av offentliga rum är en återspegling 

av samhällets organisation (Madanipour, 2010 samt Wikström och Olsson, 2012, ss. 136-138). Det finns 
en ojämn fördelning av makt och resurser i samhället. För att skapa offentliga miljöer som är tillgängliga 

och öppna för alla behöver processen vara inkluderande. En inkluderande process involverar många 

personer och agenter och om en inte deltar i processen skapas platser utifrån andras behov och önskemål 

(Madanipour, 2010). Stadsrum återspeglar på ett eller annat sätt de intentioner och värderingar som ligger 
till grund för hur de formats och gestaltas. Föreställningarna och värderingarna finns inbyggda i rummet 

genom symboliska och materiella påbud och förbud vilket gör att maktrelationer framträder på olika sätt i 

offentliga rum och miljöer. Offentliga rum spelar en viktig roll för konstruktionen av normalitet, därmed 
blir det offentliga rummet ett instrument för maktutövning (Wikström och Olsson, 2012, ss. 136-138). 

 

Offentliga miljöer är platser i staden som alla tänks ha tillgång till. Tillgängligheten, det vill säga 
möjligheten att beträda och vistas i det offentliga rummet, är ett grundläggande kriterium men 

tillgängligheten är inte endast kopplad till den fysiska utformningen av en plats. Tillgänglighet är även 

sammankopplat med legala aspekter så som ägarförhållanden och kopplat till sociala normer (Wikström 

och Olsson, 2012, ss. 78-79). Teoretiskt sett är alla offentliga platser till för alla. Kvinnor och män har 
teoretiskt lika stor rätt till det offentliga rummet men det finns synliga och osynliga gränser som påverkar 

hur människor rör och beter sig i offentliga miljöer (Andersson, 2001, s. 12 samt Larsson och Jalakas, 

2014, s. 16). 
 

Motsatsen till det offentliga rummet kan sägas vara det privata rummet. Det privata rummet är platser, så 

som privata hem, där individen själv sägs i stor utsträckning ha kontroll över. Det privata rummet 
associeras med handlingar kopplade till reproduktionen, det vill säga handlingar som syftar till att skapa 

och föra livet vidare, medan det offentliga rummet associeras med produktionen, det vill säga sysslor som 

är sammankopplade till avlönat arbete och politiska beslut (Andersson, 2001, s. 12). Platser och rum, 

liksom sysslor och saker är könskodade och många menar att det privata rummet och sysslor inom 
reproduktionen är kopplade till det kvinnliga (Andersson, 2001, ss. 12-14 samt Friberg och Larsson, 1999, 

s. 34). Offentliga rum och sysslor kopplade till produktionen kan ses som ett manligt rum. Det är 

föreställningarna om vad som är kvinnligt respektive manligt som skapar könskodningen (Andersson, 
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2001, ss. 12-14). Uppdelningen mellan det privata och det offentliga kopplat till kvinnlig respektive 

manlig sfär har med tiden luckrats upp allt mer (Friberg et al., 2005, ss. 111-12) och könskodningen kan 
därmed ses som föränderlig (Friberg och Larsson, 1999 samt Andersson, 2001, ss. 12-14). Föreställningar 

om kvinnliga respektive manliga sysslor och platser skapar en rumslig åtskillnad mellan könen (Gibola 

Runnvik, 2014, ss. 36-37). Även om kvinnor lagligt kan röra sig i det offentliga så finns fortfarande 

seglivade historiska föreställningar om att kvinnans plats är i hemmet och att det är männen som ska 
forma och utveckla samhället genom att vara dem som sitter på den politiska makten. Kvinnors rätt och 

tillgång till det offentliga är en frihetsfråga vilket är viktigt i ett demokratiskt samhälle (Larsson och 

Jalakas, 2014). 
 

3.2.1. Ojämställt nyttjande och upplevelse av offentliga rum 
 

Trafikrum, så som vägar, hållplatser och kollektivtrafikfärdmedel är exempel på offentliga rum som ska 

vara tillgängliga och öppna för alla, både kvinnor och män, att nyttja. Dock visar studier att användandet 
och upplevelsen av offentliga rum skiljer sig mellan könen.  

 

Det finns ett specifikt könsmönster kopplat till hur kvinnor och män reser (Friberg, 2008, s. 262). 
Generellt genomför kvinnor och män lika många resor per dag, men mäns resor är betydligt längre, både i 

tid och kilometer, än kvinnors resor. Detta kan delvis förklaras av att kvinnors arbetsplatser generellt 

ligger närmare hemmet än vad männens arbetsplatser gör. Män pendlar alltså längre sträckor till arbetet än 
kvinnor. Män kör i högre utsträckning bil än kvinnor, medan kvinnor i högre utsträckning åker bil som 

passagerare och nyttjar kollektivtrafiken mer än män. Män gör fler tjänsteresor än kvinnor och kvinnor gör 

fler resor kopplade till inköp- och serviceärenden än män. Kvinnor gör också mer komplexa resor än män, 

resor som innehåller flera ärenden som ska uträttas under samma resa. Detta kan förklaras av att kvinnor 
har ett större ansvar för hushållet än män (SIKA, 2002; 2007; Friberg, 2008, ss. 261-262; Holmberg, 2010, 

s. 259; Gibola Runnvik, 2014, ss. 22-28; Svedberg, 2014, ss. 24-31 och Trafikanalys, 2015). Att kvinnor 

och män reser på olika sätt betyder nödvändigtvis inte att det beror på deras egna val eller att det är 
relaterat till olika behov för kvinnor och män, utan snarare på grund av den rådande genusordningen 

kopplat till arbetsmarknaden och hemmet. Det är således aspekter kopplade till kvinnors och mäns 

yrkesval, positioner och karriärmöjligheter samt hushållens fördelning av hem- och omsorgsrelaterade 
arbetsuppgifter som i stor utsträckning påverkar de generella skillnaderna som finns mellan kvinnors och 

mäns resmönster (Faith-Ell och Levin, 2013, ss. 77-78). 

 

En annan viktig aspekt när det kommer till genus och offentliga rum är trygghetsaspekten. Det finns 
studier som visar att kvinnor i större utsträckning än män känner sig otrygga när de rör sig i offentliga 

miljöer. Andersson (2001) diskuterar hur kvinnor förhåller sig till risken för sexuellt våld och hur det 

påverkar kvinnors upplevelse av trygghet och möjligheten att kunna röra sig fritt i det offentliga. För att 
minimera risken att bli utsatt för sexuellt våld använder sig kvinnor av strategier och försiktighetsåtgärder 

så som att undvika vissa platser på vissa tidpunkter av dygnet. Det fastslås att det är kvinnors rädsla, 

oberoende på om rädslan är befogad eller inte, som begränsar kvinnors rörelsefrihet. Det finns numera en 

hel del forskning kring trygghet, genus och det offentliga rummet, se till exempel Koskela (1997), 
Listerborn (2002), Andersson (2005) och Sandberg (2011). Kvinnors begränsning av mobiliteten i det 

offentliga rummet är ytterst en fråga om demokrati då det visar att kvinnor och män har i realiteten skilda 

möjligheter att vara rörliga och delta i samhället på lika villkor (Gibola Runnvik, 2014, ss. 226-227).  
 

Hur en person upplever sin omvärld, de offentliga rummen som finns i samhället, påverkar människors 

resmöjligheter och kvalitén på de resor de utför och detta påverkar färdmedelsvalet. Otrygghet kan vara en 
aspekt som minskar människors resmöjligheter och reskvalitet, andra aspekter som påverkar 

resmöjligheterna och reskvaliteten kan till exempel vara trängsel, komfort på fordon, bekvämlighet och 

integritet (Holmberg et al., 2010, ss. 82-83). 

 

3.2.2. Planering av kollektivtrafikknutpunkter som offentliga rum  
 

Transporter syftar till att ge tillgång till samhällets olika aktiviteter och funktioner (Hydén, 2010, s. 193).  

Kollektivtrafik är därmed ett sätt att skapa möjligheter för människor att vara mobila och därmed kunna 
delta i samhället. Som konstaterades i föregående avsnitt, påverkas färdmedelsvalet av hur man upplever 
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sin omvärld. De offentliga rummen som är kopplade till kollektivtrafiken, så som hållplatser och själva 

kollektivtrafikfordonen (tåg, buss, spårvagn med mera) och hur de upplevs, påverkar därmed om 
människor väljer att resa kollektivt eller inte och hur kvaliteten på resan upplevs.  

 

I de regionala trafikförsörjningsprogrammen, som är de styrande dokumenten för de regionala 

kollektivtrafikmyndigheternas arbeten, fastställs att kollektivtrafiken ska bli attraktiv så att fler människor 
väljer att resa kollektivt (Stålner och Leufstadius, 2015). Det handlar om att skapa förutsättningar så att 

människor kan och vill resa kollektivt. Inom kollektivtrafikbranschen kan två diskurser urskiljas för att 

öka det kollektiva resandet: ”hela-resan-perspektivet” och tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar.  

 

Inom kollektivtrafikbranschen betonas vikten av ett hela-resan-perspektiv (Stålner och Leufstadius 2015, 
s. 6). Hela-resan-perspektivet innebär att förutom själva resan på till exempel bussen även att resan till och 

från hållplatsen liksom själva hållplatsen beaktas. Även hur resenärer kan köpa biljetter, få information 

och hur byten fungerar är en del av hela-resan-perspektivet. Knutpunkter (till exempel hållplatser, 

resecentrum och terminaler) är därmed en viktig del av kollektivtrafikresan, det är där resenärer ska kunna 
gå och av på sina tåg och bussar för att komma till sin måldestination.  

 

Knutpunkter kan definieras som en plats där det finns goda förutsättningar för byten mellan samma eller 
olika trafikslag (Trafikverket och SKL, 2012, s. 150). Det finns således en eller flera hållplatser som 

trafikeras av till exempel buss, båt, spårvagn och tåg. Resecentrum är ofta förknippade som knutpunkter 

och kan definieras som en plats som länkar samman olika kollektiva färdmedel och som innehåller 
gemensam kundservice och annan service som resenärerna kan tänkas behöva (Gibola Runnvik, 2014, ss. 

15-16).  

 

Vid planering av knutpunkter lyfts lokalisering och utrustning fram som viktiga delar (Holmberg, 2010, 
ss. 297-301 samt Trafikverket och SKL, 2012, ss. 91-104):  

 Lokalisering. Knutpunkten bör lokaliseras till en plats där olika trafikslag och/eller flera linjer av 

samma trafikslag möts som möjliggör resor mellan stadens/regionens olika delar. Vidare bör 

lokaliseringen av knutpunkten ha lämpliga gång- och cykelförbindelser, beakta knutpunktens läge 
i förhållande till resten av vägnätet (för trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl) och ha utrymme 

för eventuella väderskydd och annan utrustning.  

 Utrustning. Det är antalet väntande resenärer på knutpunkten som avgör vilken utrustning 

knutpunkten ska utrustas med. Exempel på utrustning är väderskydd och trafikinformation. Vid 

längre resor upprätthåller sig resenärer en längre tid på knutpunkten jämfört med kortare resor, då 
ställs högre krav på väntutrymmen och service.  

 

Bytet mellan olika linjer anses vara en särskilt betungande del av kollektivtrafikresan för resenärer, därför 
betonas vikten av korta och bekväma gångavstånd mellan de olika hållplatserna för att underlätta bytet 

(Holmberg, 2010, s. 299).  

 
Kollektivtrafikresenärer är ingen enhetlig grupp, deras behov och önskemål skiljer sig beroende på ålder, 

kön, familjesituation, inkomst, syfte med resan, vart man bor och biltillgång (Holmberg, 2010, ss. 261-

262). En särskild kollektivtrafikresenärsgrupp som lyfts fram är personer med funktionsnedsättningar. 

Den gruppen är kopplad till den andra diskursen inom kollektivtrafikplaneringen som är ”tillgänglighet”. 
En ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och äldre lyfts särskilt fram på grund av 

lagkrav (Lag om handikappanpassad kollektivtrafik, 1979; Lag om kollektivtrafik, 2010; Plan- och 

bygglag, 2010; ALM – Tillgänglighet på allmänna platser, 2011 och HIN – Enkelt avhjälpta hinder, 
2011).  

 

Vid diskussioner om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning talas det dels om tillgänglighet 
dels om användbarhet. Tillgänglighet är objektiv och för att kunna mäta tillgänglighet behövs kunskap om 

både personer med specifika funktionsnedsättningar och om miljön. Tillgänglighet är således mötet 

mellan individens funktionella kapacitet och den fysiska miljöns utformning. Användbarhet däremot är 

subjektiv och beskriver människors egna bedömningar av i vilken mån de kan utföra önskade aktiviteter i 
en given miljö. Användbarheten är därmed svårare att mäta än tillgängligheten eftersom planeringsaktörer 
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i praktiken vid utformandet av offentliga platser inte kan bjuda in alla personer med 

funktionsnedsättningar att tycka till om utformningen. Detta innebär att en miljö kan vara tillgänglig 
samtidigt som den inte är användbar för personer med funktionsnedsättningar (Holmberg et al., 2010, ss. 

60-66).  

 

3.3. Genuskontrakt, appropriation och genusdomän 
Förutom begrepp så som jämställdhet, genus, samhällsplanering och offentliga rum som beskrivs ovan 

bedöms genuskontrakt, appropriation och genusdomän vara centrala teoretiska begrepp för studien. Dessa 

begrepp kommer att beskrivas närmare i detta avsnitt.  
 

Genus är en social konstruktion som bygger på föreställningar och idéer som finns i samhället om vad 

som anses vara kvinnligt respektive manligt (Halling et al., 2016, ss. 6-7 och Nationella sekretariatet för 
genusforskning, 2016). Det är stereotypa föreställningar kopplade till kön som leder till samhällets 

ojämställdhet. En verksam strategi för att försvaga orättvisorna kopplade till resultatet av vad 

föreställningarna om kvinnligt och manligt leder till är att visa hur genus görs och hur genus verkar 

(Hirdman, 2003, s. 6). För att kunna visa detta har Hirdman utvecklat begrepp som genussystem och 
genuskontrakt och hon menar att maskulinum har två lagar (Hirdman, 1988 och 2003). Den första lagen 

innebär att vara man är att inte vara kvinna och den andra lagen innebär att vara man är att vara 

normbärande. De två lagarna skapar ett motiv till att hålla isär de två könen samt ett förakt mot det 
kvinnliga. Lagarna bidrar till en isärhållning och en hierarki mellan könen. Det mönster som uppstår 

utifrån isärhållningen och hierarkin kallas för genussystem. Både kvinnor och män är delaktiga och 

upprätthåller ordningen i genussystemet. För att upprätthålla genussystemet finns så kallade genuskontrakt 
mellan kvinnor och män. Detta är inte ett kontrakt i dess vardagliga betydelse utan ”en kulturell nedärvd, 

styrd överenskommelse av könens gemensamma sammandragande med åtskiljda (sic!) förpliktelser, 

skyldigheter och rättigheter” (Hirdman, 2003, s. 84). Till exempel är det, i iallafall i det stereotypa 

genuskontraktet, mannens uppgift att ta hand om kvinnan medan kvinnan förväntas älska och lyda 
mannen samt föda och ta hand om barn. Genuskontrakt innebär alltså att det finns massvis med ”bör” och 

förväntningar mellan könen för att kunna upprätthålla en social ordning. Genussystem och genuskontrakt 

är inte statiska utan kan förändras, men det kan ta tid. Hirdman menar att genuskontraktet är kvinnans hela 
liv och att det kan vara svårt att bryta. Oftast gör kvinnan det bästa av situationen, vilket leder till att 

genuskontraktet förstärks (Hirdman, 1988 och 2003).  

 
Kön är en de viktigaste sorteringsmekanismerna (Larsson och Jalakas, 2014, s. 49) och används dels för 

att gruppera människor dels som en identitetsskapande kategori. Andra kategorier är bland annat ålder, 

etnicitet, klass och sexuell preferens. Liksom kön är även dessa kategorier kopplade till maktstrukturer i 

samhället. Det finns en samverkan mellan olika samhälleliga maktasymmetrier, baserade på exempelvis 
de ovan nämnda kategorierna och för att analysera denna samverkan används begreppet 

”intersektionalitet”. Detta innebär att makt kopplat till kön växelverkar med maktasymmetrier kopplade 

till andra kategorier. Kategorierna läggs inte på varandra utan ryms samtidigt och är sammankopplade 
med varandra genom en dynamisk interaktion mellan dem (Lykke, 2003). 

 

Genus som en maktstruktur mellan kvinnor och män grundar sig på invanda föreställningar kopplat till 

vad som är kvinnligt och manligt. Makt kan kopplas till politik och beslutsfattande samt till när en 
människa tvingar en annan människa till något genom våld, trakasserier och mobbning, men det finns 

också makt som är inbyggd i förväntningar och identiteter av olika slag (Larsson och Jalakas, 2014, s. 53). 

Således vid diskussioner om genus diskuteras maktstrukturerna mellan kvinnor och män i olika typer av 
maktsituationer. Ett uttryck för en ojämlik maktstruktur mellan kvinnor och män i offentliga rum är 

genusdomän, som skapas när en grupp av kvinnor eller män tar en plats i anspråk (Gibola Runnvik, s. 47). 

Anspråkstagande av en plats kallas för appropriation, vilket är en rumsskapande process som visar 
maktförhållanden mellan olika grupper och aktiviteter på en plats. Appropriation är en makthandling 

eftersom det innebär att en viss grupp har företräde till platsen och utestänger dem som inte tänks tillhöra 

gruppen som approprierar. Appropriationen kan vara tillfällig eller varaktig (Wikström och Olsson, 2012, 

ss. 141-146 samt Gibola Runnvik, 2014, s. 47).  
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3.4. Jämställdhet och genus i samhällsplanering och offentliga 
rum 

 

Som konstaterades i tidigare detta kapitel utvecklas samhället genom planering, det konstaterades också 

att våra offentliga rum är ojämställda. De offentliga rummen används och upplevs olika av kvinnor och 
män. I detta avsnitt kopplas jämställdhet och genus ihop med samhällsplanering och offentliga rum genom 

att beskriva: 

  

1. Varför planeringen inte har lyckats skapa förutsättningar för ett jämställt nyttjande av offentliga 
miljöer och hur planeringsprocessen kan utvecklas för att bli mer genusmedveten. 

2. Hur utformningen av den fysiska miljön kan understödja ett jämställt nyttjande och upplevelse av 

de offentliga rummen. 
3. Hur det sociala samspelet på en plats kan se ut mellan kvinnor och män och påverka 

jämställdheten. 

 

3.4.1. Planeringsprocess 
 
Med regeringens strategi jämställdhetsintegrering ska jämställdhet uppnås genom att 

”jämställdhetsperspektivet integreras i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet” 

(SCB, 2004, s. 6), likväl har inte jämställdhetsperspektivet integrerats (i tillräckligt hög utsträckning) i 
samhällsplaneringen (Larsson, 2006, s. 29). Det beror bland annat på att samhällsplanering ses som ett 

neutralt område som inte har något med kön eller genus att göra (Levin et al., 2016, s. 32; se även Friberg 

och Larsson, 1999 samt Andersson, 2001). Planering ses som könsneutralt och det framhålls ofta som 
något positivt. Detta då planerare vill att alla människor ska behandlas lika oavsett vilken kategori de kan 

tänkas tillhöra (Larsson och Jalakas, 2014, ss. 51-52).  

 

Istället för att diskutera kvinnligt och manligt omdefinieras istället det kvinnliga till det könsneutrala 
mänskliga och frågan om kön tas inte upp utan förskjuts till att ”svaga” eller ”problem” grupper 

uppmärksammas så som unga, gamla och personer med funktionsnedsättningar (Friberg et al., 2004, ss. 

17-18). Könsneutralitet är farligt då det ofta leder till könsblindhet som innebär att kvinnors och mäns 
olika erfarenheter inte lyfts fram och konsekvensen blir ofta att kvinnors erfarenheter negligeras eftersom 

mannen är norm (Larsson och Jalakas, 2014, ss. 51-52). Genom en könsneutral planering befästs dagens 

underordning eftersom planeringen utgår från gamla vanor och tankemönster (Larsson, 2006). Genom att 

tillämpa ett genusperspektiv i planeringen ifrågasätts det könsneutrala förhållningssättet som finns i 
dagens planering (Larsson, 2005, s. 222). Att arbeta med genus i planeringen innebär att försöka se och 

förstå varför det finns könsskillnader i det offentliga rummet och hur dessa skillnader kan minimeras 

(Faith-Ell och Levin, 2013, s. 11).  
 

Mannen är normen, dels genom mannens roll som expert och beslutsfattare i planeringsprocessen dels 

genom mannens roll som den primära användaren, och det finns strukturella barriärer som inte synliggör 
detta (Polk, 2004, s. 48). Det är mannen som planerare planerar för, vilket innebär att andra grupper görs 

till undantag. Dessa grupper, så som äldre och personer med funktionsnedsättningar, ses ha andra behov 

än vad den manliga normen har och det skapas ett slags vi och dem, normen och de avvikande.  

(Henriksson, 2014 samt Larsson och Jalakas, 2014, ss. 54-60).  När alla avvikelser tas bort finns en 
minoritet av ”svenska, vita, medelålders, heterosexuella män” kvar menar Larsson och Jalakas (2014, ss. 

59-60). 

 
Att jämställdhetsintegrering inte har implementeras kan bero på att samhällsplaneringen traditionellt sett 

tillhört män (Larsson, 2006, s. 29, se även Boverket, 2006, s. 3), det kan också bero på en ovilja att lyfta 

upp jämställdhetsfrågor och/eller kunskapsbrist (Larsson, 2006, s. 29).  
 

För att möjliggöra jämställdhetsintegrering inom samhällsplanering är grundläggande fakta om kvinnors 

och mäns situationer en förutsättning. Därför bör det finnas könsuppdelad statistik, men det är inte bara 

skillnaderna mellan könen som ska redovisas, även likheter är viktigt (SCB, 2004, s. 9). Dock kan det 
finnas en fara med könsuppdelad statistik genom att det är lätt att tolka statistiken som statisk. Det är 
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sällan som vad eventuella statistiska skillnader mellan könen kan bero på diskuteras. Målet med 

jämställdhetsarbetet bör vara att förändra strukturer och inte balansera upp skillnader i statistiken (Larsson 
och Jalakas, 2014, ss. 96-98). ”Det finns ingen självklar koppling mellan ett stort antal kvinnor i 

verksamheten och en planering som bidar till ett mer jämställt samhälle” (Larsson och Jalakas, 2014, s. 

44), kunskap om genus tillhör inte ett visst kön, jämställdhet är en fråga för både kvinnor och män.   

 
Kunskaper och fakta om kvinnors och mäns situationer måste regelbundet uppdateras eftersom 

jämställdhetsintegrering ska ses som en pågående process och det är viktigt att alla som arbetar inom en 

organisation har förståelse för att jämställdhet inte kan ses som ett enskilt projekt som kan genomföras och 
därmed anses vara avklarad (Faith-Ell och Levin, 2013, ss. 15-17 och 80). Jämställdhetsintegrering 

innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla led av beslutsfattande, planering och utförande, 

men det finns ingen universell metod på hur detta ska ske utan jämställdhetsarbetet måste anpassas efter 
den rådande planen eller projektet som arbetas med (Faith-Ell och Levin, 2013, s. 7). En metod som lyfts 

som ett flexibelt arbetsverktyg för att öka jämställdhetsperspektivet i transportplaneringen är så kallade 

jämställdhetsbedömningar eller jämställdhetskonsekvensbeskrivningar (Faith-Ell och Levin, 2013 samt 

Halling et al., 2016).  
 

Många infrastrukturplanerare känner att de inte vet var de ska börja någonstans när de ska börja arbeta 

med jämställdhet i planeringen. En utgångspunkt kan vara att utgå från det nationella jämställdhetsmålet 
och försöka konkretisera det i ens egen verksamhet på lokal och regional nivå (Faith-Ell och Levin, 2013, 

s. 23). Dock visar studier att det är svårt att överföra det allmänna jämställdhetsmålet till praktisk 

planeringsverksamhet, bland annat då preciseringar av vad jämställdhet faktiskt innebär glöms bort och att 
målet inte anger vilka verktyg som behövs för att uppnå jämställdhet (Larsson, 2005, ss. 221-222 samt 

Larsson och Jalakas, 2014, s. 9).  

 

Under en stor del av 1900-talet har samhällsplaneringen i Sverige utgått ifrån en rationell 
planeringspraktik (Larsson och Jalakas, 2014, ss. 69-71). Den rationella planeringspraktiken kan 

definieras som en planering där planeraren planerar för medborgarna. Planeringen sker således utifrån ett 

uppifrån-perspektiv (Larsson, 2006, s. 39). Jämfört med mitten av 1900-talet har planeringen blivit allt 
mer kommunikativ (Larsson och Jalakas, 2014, ss. 69-72). Den kommunikativa planeringspraktiken kan 

definieras som en planering som sker underifrån med medborgarna (Larsson, 2006, s. 39). En mer 

kommunikativ ansats i planeringsprocessen kan vara ett sätt att öka det demokratiska perspektivet i 

planeringen genom att fler människor kommer till tals under planeringensprocessen och det kan vara 
positivt ur ett genusperspektiv. Ett mer kommunikativt angreppsätt i planeringen leder inte automatiskt till 

att kvinnliga erfarenheter lyfts fram. Planeraren måste därför vara lyhörd i sin roll och medveten om sin 

maktposition som planerare. Det är planerare som påverkar dagordningen samt vilka personer som 
kommer till tals och hur deras synpunkter bemöts och hanteras (Larsson och Jalakas, 2014, ss. 78-87).  

 

Under planeringsprocessen, i samband med diskussioner kring jämställdhet, används ofta begreppet 
”behov” och det finns tankar om att kvinnor och män har behov som skiljer sig åt. Att kvinnor och män 

har olika behov leder tanken till att behoven är statiska och kopplade till det biologiska könet. Detta är 

problematiskt och istället för att prata om behov bör begrepp som ”erfarenhet” användas i planeringen 

(Larsson, 2006, ss. 33-34). Erfarenheter kan förändras och detta går väl ihop med tanken om att genus 
också är föränderlig. Vidare menar Larsson att planerare bör använda begrepp som inte knyter an till ett 

specifikt kön men som ändå lyfter fram olika erfarenhetsvärldar. Kvinnor och mäns resvanor kan vara 

exempel på erfarenheter, men Dahl et al. (2012, s. 162) beskriver att resvanor, inom transportforskningen, 
ofta görs synonymt till resbehov. Detta kan vara problematiskt i och med att kvinnors resvanor likställs 

som behov kan resmönstren framstå som självvalda och givna när de i själva verket är ”ett resultat av 

genuspräglade normer i organiseringen av vardagslivet” (Dahl et al., 2012, s. 162).  
 

Till sist, en annan anledning till varför det har varit svårt att integrera jämställdhet inom planeringen är att 

det är svårt att göra rätt. Feminismen kan ses ha en dubbel målsättning där både kvinnors röster ska höras 

utan att befästa de könskategorier som feminismen vill förändra. I planeringen blir detta tydligt om 
planeringen utgår från dagens ojämställda samhälle eftersom planeringen då befäster situationen snarare 

än att förändra den. Om planeringen istället utgår från en vision om ett jämställt framtida samhälle finns 

risk att erfarenheter, byggda på dagens situationer, negligeras (Larsson, 2006, ss. 29-30). Frågan blir då 
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om planeringen ska utgå ifrån gruppers erfarenheter eller planera för en förändring av erfarenheter? En 

fråga som är svår att svara på.  
 

3.4.2. Fysisk utformning 
 

I samband med offentliga miljöer och jämställdhet kommer oftast trygghetsaspekten upp. Kvinnor 

begränsas av sin rädsla för sexuellt våld att röra sig fritt i det offentliga (Andersson, 2001) och därför 
diskuteras främst åtgärder kopplad för ökad trygghet upp vid diskussioner om hur offentliga rum ska 

utformas ur ett genusperspektiv. Kvinnors rädsla kan vara kopplad till fysiska platser, där vissa platser är 

mer skrämmande än andra. Platser som kvinnor undviker är stora och öppna, oupplysta platser, platser 
med dålig sikt och/eller som är allt för lummiga. ”Slutna” rum kan upplevas som de mest skrämmande då 

kvinnor upplever att de inte kan ta sig där ifrån om något skulle hända. Det faktum att slutna rum sällan 

har fri sikt förstärker upplevelsen (Andersson, 2001). Även Gibola Runnvik (2014) diskuterar likande 

teman som Andersson och menar att översiktbarhet och öppenhet kan vara viktiga komponenter för 
trygghet. Åtgärder i den fysiska utformningen som bidrar med öppenhet och överskådlighet genom till 

exempel god belysning och fri sikt kan öka tryggheten.  

 
Befolkade rum är tryggare än platser där ingen befinner sig, för i ett tomt rum kan ingen se eller ingripa 

(Andersson, 2001, ss. 40-41). Det viktigaste för att få väl fungerade offentliga rum är att människor kan 

känna sig trygga bland främlingar, för att uppnå detta behövs (Jacobs, 2005, ss. 51-77):  

 Tydliga gränser mellan det privata och det offentliga. Genom att tydliggöra att offentliga rum är 

offentliga förstår människor att de har rätt att vistas på platsen.  

 Att det finns ”ögon på gatan”. När människor befinner sig på en plats övervakar dem varandra och 

på så sätt säkerställs en acceptabel social ordning.  

 Att offentliga rum används kontinuerligt, för då ökar antalet människor som rör sig i området och 

på så sätt ökar antalet ögon på gatan.  

 
Den fysiska utformningen kan påverka detta genom att säkerställa att det finns butiker och verksamheter 

som har öppet vid olika tidpunkter på dygnet. Butiker och andra inrättningar ger människor konkreta skäl 

att besöka en plats och fler människor i ett område lockar till sig ytterligare människor, dessutom är 
butiksägare och personal utmärka ögon på gatan då de tycker om att ha ordning och reda vid sina 

verksamheter (Jacobs, 2005). Det är människor som attraherar människor och fysiska utformningsåtgärder 

som kan understödja detta är bland annat goda sittmöjligheter (Whyte, 1980 och Gehl, 1987).  
 

Den fysiska utformningen av till exempel bänkar och hyllor är också kopplade till genus, då bänkar och 

annan inredning är konstruerade för vissa normerande kroppar. Oftast utgörs normen av långa slanka 

manskroppar och kroppar som inte följer normen kan därmed ha svårare att till exempel sitta bekvämt 
(Gibola Runnvik, 2014). En annan sak att beakta vid utformningen av offentliga rum är tillgången till 

toaletter. Generellt finns det färre toaletter som kvinnor kan nyttja i offentliga miljöer och de som finns är 

ofta avgiftsbelagda. Förekomsten av fler urinoarer representerar en uppfattning om att offentliga miljöer är 
manliga, att manliga behov av att lätta på trycket anses vara offentligt medan kvinnors toalettbehov anses 

vara privata (Forsberg, 2005 d, s. 30). Offentliga toaletter, tillgängliga för både kvinnor och män, kan anta 

öka jämställdheten i offentliga miljöer. 
 

3.4.3. Socialt samspel 
 

Gehl (1987) menar att den fysiska utformningen av en plats endast kan skapa möjligheter och/eller 

restriktioner över vad för typ av aktiviteter som kan ske på en plats. Är platsen kopplad till nödvändiga 
aktiviteter så som att vänta på bussen eller handla kommer platsen att nyttjas för dessa aktiviteter oavsett 

om utformningen är bra eller dålig, men är platsen utformad på ett visst sätt kan den även understödja 

frivilliga och sociala aktiviteter. Även Forsberg (2005 d, s. 20) menar att det sociala livet på en plats som 

skapar platsen. I förra avsnittet redogjordes exempel på fysiska åtgärder som kan minska otryggheten på 
offentliga platser, det är inte är den byggda miljön som är orsaken till att kvinnor upplever en större rädsla 

och otrygghet i det offentliga. Förklaringen ligger snarare i samspelet mellan sociala relationer och platser. 

Om en plats upplevs som trygg eller inte beror på vem som befolkar platsen. Kvinnor kan uppleva en 
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större rädsla och otrygghet på en plats som är befolkade av en eller flera okända män och/eller tonårsgäng 

jämfört med om platsen hade varit helt tom (Andersson, 2001, ss. 28 och 40-41) 
 

Genuskontrakt är informella och formella överenskommelser mellan könen som bland annat anger hur 

kvinnor och män förväntas bete sig (Hirdman 1988 och 2003). Det finns föreställningar om vad en kvinna 

respektive man ska ha på sig, bete sig, vilka sysslor hen kan utföra och vilka platser hen kan vara på. Allt 
detta spelar roll för det sociala samspelet mellan kvinnor och män i det offentliga rummet och därmed 

vilken upplevelse kvinnor och män har av de offentliga miljöerna. Genusmaktordningen gör att vissa 

platser tillhör ett visst kön och därmed finns det olika förutsättningar för kvinnor och män att vara synliga, 
ta del av och vistas i det offentliga rummet. Exempelvis ifrågasätts flickor och kvinnor när de är ute sent 

på kvällarna, vilket kan kopplas ihop med föreställningen om att kvinnans primära plats är i den privata 

sfären. Således kan platser och rum vara genderiserade (Gibola Runnvik, 2014).   
 

Forsberg (2005 d) menar att platser kan omgenderiseras under dygnet, det vill säga att kvinnor och mäns 

rörelsemönster och upplevelser av offentliga rum förändras under dygnet (se även Gibloa Runnvik, 2014). 

Att offentliga rum generellt ses som en manlig sfär och det faktum att offentliga rum förändras över 
dygnets timmar leder till att kvinnor är underrepresenterade i vissa miljöer, särskilt kvällstid (Gibola 

Runnvik, 2014, s. 27). Kvinnors rädsla är större under vissa tidpunkter av dygnet jämfört med andra 

tidpunkter. När det är mörkt ute ökar kvinnors rädsla och känsla av otrygghet och de är mer benägna att 
röra sig på platser som är befolkade. Befolkade platser skapar trygghet, men graden av trygghet beror på 

vem som befolkar rummet (Andersson, 2001). Hemlösa eller uteliggare är ett vanligt inslag i 

stationsmiljöer som skapar obehag då de anses oberäkneliga (Gibola Runnvik, 2014). 
 

För att studera hur det offentliga rummet används och upplevs kan studier av hur offentliga rum tas i 

anspråk av olika människor eller grupper av människor genomföras (Wikström och Olsson, 2012, ss. 141-

146). Appropriation av en plats är en makthandling och när enbart en grupp av kvinnor eller män tar en 
plats i anspråk skapas genusdomän som innebär att det andra könet utestängs från platsen (Wikström och 

Olsson, 2012, ss. 141-146 samt Gibola Runnvik, 2014, s. 47).  

 
Genus är ett maktförhållande som påverkar det sociala samspelet på offentliga platser, dock är människor 

mer än bara sitt kön och därför varierar genus i betydelse beroende på kontexten. Även faktorer som ålder 

och social klass kan påverka hur ett offentligt rum används och upplevs (Gibola Runnvik, 2014, s. 224).   
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4. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Respektive fall, Nils Ericson terminalen under rubriknivå 4.1. 
och Stenpiren resecentrum under rubriknivå 4.2., följer samma struktur. Först ges en kort presentation av 

knutpunkten därefter redovisas planeringsprocessen med fokus på om och i så fall hur jämställdhet 

behandlades inom planeringsprocessen. Vidare presenteras bland annat knutpunktens funktioner i en 

nulägesbeskrivning. Resultatredovisningen av respektive knutpunkt avslutas med en redogörelse för hur 
kvinnor och män nyttjar och upplever knutpunkten.  

 

Kapitlet redovisar studiens empiriska material som bygger på genomgång av plandokument och intervjuer 
med nyckelpersoner som deltog i planeringsprocesserna, nyckelpersonerna refereras med sitt efternamn 

alternativt med sin arbetstitel, samt på platsobservationer och kortare intervjuer med kvinnor och män som 

nyttjar knutpunkterna.   

 

4.1. Nils Ericson terminalen 
 

Nils Ericson terminalen är lokaliserad vid Göteborgs centralstation, se röd markering i Figur 1. 
Terminalen, som invigdes 1996, trafikeras av busstrafik.  

 

 
Figur 1. Karta över centrala Göteborg. Den röda markeringen visar lokaliseringen av Nils Ericson terminalen. Källa: 

Omarbetad karta från Google Maps.  
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4.1.1. Planeringsprocess 
 

Utvecklingen av Nils Ericson terminalen påbörjades under 1980-talet. Platsen där Nils Ericson terminalen 
ligger idag var under 1980-talet en asfalterad yta med över 20 hållplatslägen på smala refuger. Det var 

svårt för resenärerna att hitta till rätt hållplats och det var ogästvänligt att vänta i och med att det inte fanns 

några väderskydd. Därför påbörjades ett arbete kring hur den asfalterade bussytan kunde förbättras, som 

en kortsiktig lösning sattes informationstavlor och väderskydd upp. För en mer långsiktig lösning startades 
en process mellan Göteborgsregionens Lokaltrafik och Stadsbyggnadskontoret där en ny framtida 

anläggning diskuterades. 1987 hade SJ tankar kring hur centralstationen kunde utvecklas och samtidigt 

började Göteborgsregionens Lokaltrafik ta fram underlag för en ny regionbussterminal vid Nils 
Ericsonsplatsen. Underlagen låg sedan som grund för den markanvisningstävling som anordnades av 

kommunen och SJ:s fastighetsdivision 1989 (Ekman, 2017). 

 

Markanvisningstävlingen pågick mellan 1989 och 1991 och åtta konsortium lämnade in tävlingsbidrag 
som utvärderades av en jury. De bidrag som uppfyllde målen bäst omarbetades innan juryn utsåg en 

vinnare 1991 (Ekman, 2017 och Göteborgs Stad, 1994). Tävlingen syftade till att skapa en regional 

kollektivtrafikknutpunkt med hög standard och bekvämlighet. Ambitionen var att knutpunkten skulle ha 
en hög stadsbyggnadsmässig kvalitet och utgöra en värdig entré till Göteborg (Göteborgs Stad et al., 

1991) 

 
Tävlingsbidraget Göteborg City Terminal vann där arkitekten Niels Torp AS ingick (Ekman, 2017 och 

Göteborgs Stad, 1994). Ett detaljplanearbete påbörjades under 1991/1992 och parallellt med 

detaljplanearbetet utvecklades utformningen av regionbussterminalen (Ekman, 2017 och Göteborgs Stad, 

1992). Bland annat gjordes en lokaliseringsstudie av konsultföretaget VBB, Vattenbyggnadsbyrån, på 
uppdrag av Göteborgsregionens Lokaltrafik tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret. 

I studien studerades tre lokaliseringsalternativ utifrån trafikanternas upplevelse och värdering samt 

trafikhuvudmannens kostnader. Lokaliseringsstudien fastslår att det är viktigt att den framtida terminalen, 
utformningsmässigt och kvalitativt, ska höja statusen för kollektivtrafiksystemet samt att terminalen bör 

fungera för olika slags bussresenärer och att det är korta och enkla körvägar för busstrafiken (VBB VIAK, 

1992).  
 

Detaljplanen vann laga kraft 1994. I planen fastställs det att regionbussterminalen ska utformas med 18 

dockningsplatser för på- och avstigning och att terminalen ska, utöver väntutrymmen, innehålla 

information, biljettförsäljning, café, kiosk och toalett (Göteborgs Stad, 1994). Terminalen började byggas 
1995 och invigdes 1996 (Fant, 2017).  

 

Vid planeringen och projekteringen av Nils Ericson terminalen fanns det nära samarbeten mellan 
Göteborgsregionens Lokaltrafik, konsultbolaget VBB och arkitektfirman Niels Torp AS (Ekman, 2017 

och Fant, 2017). Målet var att skapa en terminal som var tillgänglig, trygg, säker och attraktiv för alla. För 

att säkerställa att målen uppnåddes försökte arbetsgruppen sätta sig in i resenärernas perspektiv och 

planera det bästa utifrån det. Arbetsgruppen utgick ifrån sina erfarenheter från tidigare 
terminalbyggnationer inom Göteborgsregionens Lokaltrafiks trafikeringsområde och studerade hur andra 

trafikhuvudmän utformade sina terminaler och vad forskning på området förespråkade (Ekman, 2017). 

Det fanns också ett nära samarbete med de samlade handikapporganisationerna. Terminalen skulle 
fungera för olika grupper som reser däribland också för personer med funktionsnedsättningar (Fant, 2017).  

 

De samlade handikapporganisationerna kom med synpunkter på hur terminalen skulle utformas och 
fullskaliga tester genomfördes för att säkerställa bästa möjliga utformning. Alla krav uppfylldes och 

terminalen blev en praktisk och funktionell terminal i ett jämnt plan, med ledstråk, talutrop och taktila 

tavlor (Fant, 2017). Det förekom diskussioner kring utformningen mellan Göteborgsregionens Lokaltrafik 

och arkitekten, där vissa av arkitektens önskemål inte kunde genomföras då tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättningar till och i terminalen skulle minska (Ekman, 2017 och Fant, 2017).     

 

Ambitionen var också att skapa en terminal som av användarna skulle upplevas som trygg. Detta genom 
att planera in utrymme för service. Genom caféer, restauranger och butiker skapas social kontroll för det 

finns personer som övervakar terminalen. En öppen terminal möjliggör också att människor är synliga och 
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att det inte finns några ställen människor kan gömma sig på (Ekman, 2017 och Fant, 2017). Den del av 

kollektivtrafikresan som upplevs som mest betungande för resenären är bytet, därför var ambitionen att 
belastningen för resenärerna skulle minska genom att göra bytet så smidigt som möjligt med service och 

god information (Ekman, 2017). Ambitionen var att resenärerna aldrig skulle känna en tveksamhet över 

vart de ska gå någonstans (Fant, 2017).  

 
Under planeringsprocessen för Nils Ericson terminalen fokuserade Göteborgsregionens Lokaltrafik på 

jämlikheten mellan olika grupper, aktörernas ambition var att terminalen skulle fungera för olika grupper 

av människor som reser och därför diskuterades tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar 
(Fant, 2017). Ambitionen med en öppen och tillgänglig terminal för alla inbegriper begrepp så som 

jämställdhet även om det inte nämndes explicit. Alla grupper ska vara jämlika och samhällsplaneringen 

ska fungera för alla och därför lyfter man inte fram någon grupp som viktigare än andra (Ekman, 2017).  
 

Planeringen kan påverka jämställdheten till exempel genom de miljöer som skapas menar Ekman (2017) 

och förklarar att för att kunna uppnå Västtrafiks ledande mål om att fördubbla antalet kollektiva resor 

måste människor vilja vara på de platser som är kopplade till kollektivtrafiken. En fråga man kan ställa sig 
är ”hur kan man tänka här för att underlätta för vissa grupper?” menar Ekman (2017). Än så länge görs 

inte den typen av analys för kön inom Västtrafiks arbete, men andra typer av analyser genomförs så som 

kundundersökningar. Dagens planeringsprocess är därmed bredare än den som var för Nils Ericson 
terminalen, bland annat genomförs samråd med fler grupper nu än tidigare (Ekman, 2017).  

 

4.1.2. Nulägesbeskrivning 
 
Nils Ericson terminalen består huvudsakligen av en terminalbyggnad med 18 hållplatslägen inomhus och 

tre hållplatslägen utomhus. Det finns ytterligare åtta utomhushållplatser öster om terminalbyggnaden, se 

Figur 2. Denna uppsats fokuserar på inomhusmiljön av Nils Ericson terminalen.  

 
Figur 2. Terminalkarta över Nils Ericson terminalen. Källa: Västtrafik (2017), Så här går kollektivtrafiken från Nils 

Ericson terminalen. Gäller från och med 2017-02-01.  

 
Terminalbyggnaden är en avlång byggnad, där den södra ingången sitter ihop med Göteborgs Central, se 

Figur 2 och Figur 3.  
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Figur 3. Södra respektive norra ingången till Nils Ericson terminalen. Foto: Karolin Adamsson.  

 

Figur 4. Ytan väster om Nils Ericson terminalen, där bussarna reglerar och angör terminalen. Foto: Karolin 

Adamsson. 

 

Terminalen är en så kallad dockningsterminal vilket innebär att resenärerna går på bussen vid 

hållplatserna som endast kan nås från insidan av terminalen, se Figur 5. Gångtrafik är förbjuden på den 
ytan som bussarna använder för att angöra terminalen, se Figur 4.  
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Terminalen trafikeras av lokal-, region- och fjärrbusstrafik. 

Västtrafik har linjer som trafikerar i Göteborg med omnejd 
samt andra delar av Västra Götalandsregionen. Utöver 

dessa linjer finns även kommersiell linjetrafik av Swebus, 

Nettbus Bus4You och Flygbussarna, som dels trafikerar 

till bland annat Oslo, Stockholm och Malmö dels till 
Landvetter flygplats.  

 

Terminalen kan delas in i tre avlånga delar. Den första 
delen är ytan närmast hållplatslägena där resenärer som 

snart ska kliva ombord på sin buss eller som väntar på sin 

buss befinner sig. Den andra delen är den gångpassage 
som tar en igenom hela terminalen, i en nord-sydlig 

riktning. Den tredje delen består av små ”boxar” där olika 

affärsverksamheter är inrättade, se Figur 6. Boxarna kallas 

för serviceboxar.  
 

 

 
 

 

 
 

Figur 5. Ombordstigning. Foto: Karolin Adamsson. 

 

 
Figur 6. Inomhusmiljön av Nils Ericson terminalen. Foto: Karolin Adamsson.   

 
Nils Ericson terminalen är öppen måndag till torsdag mellan 04.10 till 01.00. Under helgerna öppnar 

terminalen fredag morgon klockan 04.10 och stänger natten söndag till måndag klockan 01.00. I 

terminalen finns diverse serviceställen inhuserade i boxarna: ett fik, en pressbyrå, två restauranger, ett 

parfymeri, en biluthyrning samt en sko- och nyckelservice. Pressbyrån är den verksamhet med längst 
öppettider, som har öppet måndag-fredag 05.30-23.00 och under lördag och söndag 07.00-23.00. Utöver 
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den kommersiella servicen har även Västtrafik, Swebus och Nettbus Bus4You inrättningar där resenärer 

kan köpa biljetter och få reseinformation. Det finns även biljettautomater för Flygbussarna, Nettbus 
Bus4You och Öresundståg.  

 

I terminalen finns det bland annat 

informationspelare, se mitten av bilden i 
Figur 6, med karta, klocka och 

realtidsinformation om bussavgångarna från 

terminalen. Det finns även terminalvärdar, 
på uppdrag av Västtrafik, tillgängliga och 

behjälpliga för resenärer eller andra 

besökare i terminalen. Det patrullerar också 
väktare regelbundet i terminalen.  

 

Det finns tolv sittgrupper, se Figur 7, 

framför hållplatslägena som är tillgängliga 
för alla att nyttja. Några mindre bänkar finns 

placerade mellan de olika serviceboxarna på 

andra sidan gångpassagen. Utöver det 
tillkommer stolar och bord som finns för 

fikets och restaurangernas gäster. Mellan två 

serviceboxar finns även sex toaletter, varav 
en är tillgänglighetsanpassad. Toaletterna 

kostar tio kronor via sms eller QR-kod 

alternativt kontanter. I terminalen finns även 

förvaringsboxar tillgängliga.  
 

 
Figur 7. Nils Ericson terminalen, kvällstid. Foto: Karolin Adamsson. 

 

4.1.3. Användning och upplevelse  
 

Observationerna som genomfördes den 13-19 mars visar att resenärer som nyttjar Nils Ericson terminalen 

i stor utsträckning vet vart de ska någonstans. Människorna i terminalen går ofta med bestämda steg 

genom gångpassagen fram till sin hållplats och sätter sig på bänken framför innan de går på sin buss. 
Terminalen upplevs som tydlig och är det någon som känner sig osäker söker personen upp en 

terminalvärd alternativt blir uppsökt av en terminalvärd då den ser att personen ifråga är i behov av hjälp.  

 
Resultatet från observationerna visar också att människor ofta har goda marginaler till sin buss, jag såg få 

människor som verkade vara sent ute. Överlag satt personerna vid bänkarna framför hållplatsen innan 

bussen kom och de reste sig generellt när bussen stod inne och det var möjligt att kliva ombord. Vid vissa 
hållplatslägen valde personer att bilda kö istället för att sitta ner att vänta. I och med att det fanns en 

påbörjad kö ställde sig människor i den framför att sätta sig ner. Köbildandet verkade dock vara avgränsat 

till vissa hållplatser så som 32-35.  

 
Under observationsblocken fanns det alltid människor i terminalen, jag upplevde aldrig att jag var ensam 

utan snarare att det under vissa tidpunkter fanns fler människor i rörelse. Terminalen var som mest 

befolkad under vardagseftermiddagar, då var det bland annat svårt att hitta en bekväm sittplats vilket det 
inte var under någon annan tidpunkt. Under vissa tidpunkter kom även en våg av människor från 

terminalens norra ingång som passerade genom gångpassagen mot centralstationen. Dessa människor kom 

antingen från båttrafiken vid Lilla Bommen eller från ankommande bussar som lämnade av resenärer vid 
hållplatserna 40-41.  

 

Terminalen upplevdes som relativt lugn och tyst. Den norra delen av terminalen var betydligt lugnare än 

den södra delen som anslöt till Göteborgs Central. Det var färre människor som befann sig i terminalens 
norra del jämfört med terminalens södra del.  
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De flesta som satt ner vid bänkarna framför hållplatserna placerade sin väska, kasse etcetera bredvid sig. 
Tonårstjejer och unga kvinnor placerade ibland fötterna på bänken, oftast satt de själva eller i mindre 

grupper och talade tyst med varandra. De flesta gruppbildningar inne i terminalen skedde av tonårskillar 

samt av unga och vuxna män genom att samlas i grupp och tala högt. Vid ett tillfälle som kan exemplifiera 

detta var ett grupp bestående av tio till tolv killar och yngre män som talade högt och vistades vid 
bänkarna framför hållplatsläge 22 i över en timme utan att vänta på någon buss.  

 

Jag upplevde att det fanns en socioekonomisk och kulturell blandning av personer som befann sig på 
terminalen. Grupperna av män hade ett icke typiskt svenskt utseende och talade inte svenska med 

varandra. Det fanns tiggare och personer som gick igenom papperskorgarna. Terminalvärdarna bad 

tiggarna att inte upprätthålla sig på knutpunkten.  
 

Förutom terminalvärdar patrullerade även ordningsvakter terminalen regelbundet. Polisen gjorde kortare 

framträdanden genom att patrullera igenom terminalen någon gång. I och med att det finns flera sorters 

servicebutiker i terminalen upplevde jag att det fanns många människor som hade uppsikt över terminalen 
även om boxarna där inrättningarna låg ofta hade kassan placerad så att personalen inte hade full överblick 

över terminalen. Trots terminalens öppna och luftiga utformning observerades små skrymslen där det är 

möjligt att gömma sig eller åtminstone göra sig mindre synlig. Belysningen under kvällarna upplevdes 
som något skum. Terminalen är väl upplyst men placeringen och ljusstyrkan skapade konstiga skuggor, 

lampor placerade i golvet för att belysa träden underifrån bländade mig.  

 
Under 13-19 mars genomfördes 42 kortare intervjuer på terminalen varav hälften med kvinnor och hälften 

män, om hur de upplever Nils Ericson terminalen och om knutpunkten kan ses som en jämställd plats, se 

mer i Bilaga 2. Resultatet från intervjuerna visar att både kvinnor och män beskriver terminalen som 

”bra”. Vidare beskriver kvinnorna knutpunkten som praktiskt, ”det finns det man behöver” och syftar 
bland annat på den service som finns. Kvinnorna menar också att terminalen är genomtänkt, logisk och 

ändamålsenlig. Det finns dock några kvinnor som inte beskriver knutpunkten i lika positiva ordalag och 

menar att det är mycket folk vilket gör att det känns trångt, stressigt och intensivt. Kvinnorna beskriver 
också terminalen som otrygg. Männen beskriver, liksom kvinnorna, terminalen som ”bra” men är något 

mer fåordiga i sina beskrivningar. Männen beskriver knutpunkten som fin, ljus, rymlig och lätt att hitta i.  

 

Kvinnorna upplever terminalen som en plats där man väntar, vidare upplever kvinnorna knutpunkten som 
stressig samt stökig och rörig då det stundvis kan vara mycket folk. Andra kvinnor upplever terminalen 

som en trivsam och lugn knutpunkt. Många kvinnor uppgav att de aldrig har reflekterat över hur de 

upplever terminalen då det är en plats man passerar till bussen. Även många män uppgav att inte hade 
någon särskild upplevelse av terminalen eller att de hade en bra upplevelse av terminalen. Annars fanns 

ingen större samstämmighet bland männen om hur de upplever terminalen.  

 
Det är många kvinnor och män som är nöjda med Nils Ericson terminalen och kan inte komma på något 

som skulle kunna förbättras. De kvinnor som anser att det finns områden som kan förbättras nämner 

främst att det känns otryggt att vara på knutpunkten under kvällar och nätter samt att det är svårt att betala 

för toaletterna som finns i terminalen. De män som anser att det finns områden som kan förbättras med 
terminalen nämner också trygghetsaspekten samt att det är dåligt med sittplatser under vissa tider på 

dygnet när det är mycket folk i terminalen.  

 
Några män kan inte uppge något positivt med Nils Ericson terminalen, men de män som kan det talar ofta 

om dess funktion som en knutpunkt. Männen menar att det är positivt att olika färdmedel finns 

koncentrerade till en central plats. Nils Ericson terminalen, Göteborgs Central och omkringliggande 
hållplatser samlar buss, tåg och spårvagn. Vidare menar männen att det är positivt att det är lätt att hitta 

inne i terminalen, det logiskt och överskådligt menar de. Det är dessutom bra att man kan vänta inne och 

att knutpunkten är öppen och ljus. Kvinnorna lyfter upp liknande saker som männen, så som 

knutpunktsfunktionen med flera färdmedel samlade till en plats, möjligheten att vänta inomhus och att 
terminalen är logiskt och lätt att hitta i. Vidare lyfter kvinnorna fram servicen vid terminalen som något 

positivt och liksom att knutpunkten patrulleras av vakter.  
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När det kommer till påståendet om att ”kvinnor och män kan ha olika upplevelser av samma plats” visar 

sammanställningen att kvinnor och män resonerar på liknande sätt. Både kvinnor och män anser att 
kvinnor och mäns upplevelse av en plats kan skiljas åt och menar till exempel att kvinnor ofta är mer 

utsatta än män och att kvinnor känner därför i större utsträckning rädsla och otrygghet jämfört med män. 

Männen menade också att olika upplevelser av en plats inte nödvändigtvis beror på kön, utan snarare på 

vem man är som person då alla människor är olika.  
 

Resultatet visar att kvinnor och män överlag anser att Nils Ericson terminalen är jämställd. Kvinnorna 

menar att man kan känna sig trygg på knutpunkten och att de inte har varit utsatta för något obehagligt. 
Männen frågar varför terminalen inte skulle vara jämställd då de inte kan se på vilket sätt den skulle kunna 

vara ojämställd. En tredjedel av kvinnorna och en femtedel av männen menade att knutpunkten inte kan 

ses som jämställd. Kvinnorna uppgav att man som kvinna är mindre trygg på terminalen än män och att 
det är män genom att samlas i grupper som dominerar terminalen. Männen uppgav att terminalen inte är 

jämställd då män känner sig säkrare att vistas på terminalen än vad kvinnor generellt gör eller ifrågasatte 

tanken på om det ens finns jämställda platser och menade att så länge kvinnor generellt inte har samma 

möjligheter som män kan ingen plats anses vara jämställd. 
 

4.2. Stenpiren resecentrum  
 
Stenpiren resecentrum är centralt beläget i Göteborg lokaliserat på Skeppsbron mellan Stenpiren och 

Rosenlund, se röd markering i Figur 8. Resecentrumet, som invigdes i februari 2016, trafikeras av 

älvtrafik, buss och spårvagn (Västtrafik, 2016).  
 

 
Figur 8. Karta över centrala Göteborg. Den röda markeringen visar lokaliseringen av Stenpiren resecentrum. Källa: 

Omarbetad karta från Google Maps.  
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4.2.1. Planeringsprocess 
 

Utvecklingen av Stenpiren resecentrum är en del av utvecklingen av Skeppsbron, som ligger längs med 
älven mellan Stenpiren och Rosenlund. Tidigare har trafiken i området varit en barriär och området 

användes främst till parkeringsplatser. I och med byggandet av Götatunneln slutfördes, frigavs mark och 

möjligheter att återskapa kontakt med älven (Älvstaden, i.d. a). Även diskussionerna om Kringen, en 

spårvagnsringled, där delen mellan Järntorget och Brunnsparken var sista etappen, föregick 
stadsutvecklingsprojektet (Detaljplanehandläggare, 2017). Skeppsbron ska utvecklas till en ny mötesplats 

med bad och ett levande kajliv. Dessutom planeras 450 nya bostäder och 30 000 kvm lokalytor för 

butiker, restauranger och kontor (Älvstaden, i.d. a). Utvecklingen av Skeppsbron är i sin tur en del av 
stadsutvecklingsprojektet Södra Älvstranden (Älvstaden, i.d. b).  

 

För att få reda på hur göteborgarna ville att Södra Älvstranden skulle utvecklas genomfördes 2005 

medborgadialoger. Under hösten 2005 genomfördes även parallella stadsanalyser där sex lag, bestående 
av professionella med olika kompetenser och ”vanliga” medborgare, vilka skulle forma sin vision för 

Södra Älvstranden genom att analysera resultatet från medborgardialogerna. De parallella stadsanalyserna 

låg sedan till grund för det planprogram som togs fram 2006, som syftade till att peka ut den fortsatta 
färdriktningen för Södra Älvstranden (Göteborgs Stad, 2006). I planprogrammet pekas platsen vid 

Stenpiren ut som en viktig kommunikationsknutpunkt där älvtrafik, spårvagnar och bussar trafikerar. 

Även kopplingar över älven för gång- och cykeltrafik genom en bro eller skyttel bidrar också att platsen 
kommer att bli en kommunikationsnod (Göteborgs Stad, 2006). 

 

Innan detaljplaneprocessen startades genomfördes också parallella arkitektuppdrag under 2007-2008 

(Detaljplanehandläggare, 2017). Själva detaljplaneprocessen för hela Skeppsbron startade hösten 2008. 
Detaljplanen gick ut på samråd under 2009 och det uppstod problem som bland annat rörde finansieringen 

av genomförandet av planen. I november 2010 fattade kommunfullmäktige ett beslut gällande 

finansieringen av spårvagnen och detaljplanen delades upp i två delar för att kunna gå vidare med delen 
som gällde spårvägen och knutpunkten. Detaljplanen över spårvägen och knutpunkten bedömdes att inte 

behöva gå ut på samråd en gång till, utan den ställdes ut på utställning under 2011. Planen vann laga kraft 

i januari 2012 (Detaljplanehandläggare, 2017 och Göteborgs Stad, 2012 a). Detaljplanen syftar till att 
möjliggöra utbyggnad av spårväg genom området och en kollektivtrafikknutpunkt vid Stenpiren. 

Knutpunkten har till funktion att vara en bekväm och tillgänglig koppling mellan älvtrafiken, buss och 

spårvagn. En terminalbyggnad möjliggörs och förutom en vänthall planeras byggnaden innehålla diverse 

servicefunktioner (Göteborgs Stad, 2012 a).  
 

I planprogrammet konstateras det att människor är stadens viktigaste tillgång och att staden är en plats där 

många människor möts. Målbilden för Södra Älvstranden är att området ska utgöra en välintegrerad del av 
Göteborgs innerstad som är tillgänglig för alla (Göteborgs Stad, 2006). Liknande resonemang finns i 

detaljplanen där det bland annat står att ”utformning av byggnader och platser ska ske på ett sätt som ger 

trygghet, tillgänglighet och bidrar till möten mellan människor” (Göteborgs Stad, 2012 a, s. 21). 

Detaljplanen hänvisar vidare till ett kvalitetsprogram för Skeppsbron. Kvalitetsprogrammet förtydligar 
detaljplanens intentioner och bildar grunden för arbetet med gestaltning och projektering (Göteborgs Stad, 

2012 b). Programmet anger tre huvudkvaliteter för knutpunktens utveckling, dessa är:  

 Spännande och intensiv mötesplats 

 Funktionell och hållbar knutpunkt 

 Älvupplevelse  

Knutpunkten ska utifrån dessa kvaliteter utformas så att platsen är befolkad under en stor del av dygnet för 
att skapa närvaro och trygghet. Platsen ska ge möjlighet för olika sorters aktiviteter och vara en plats för 

alla. Stadsrummen ska vara tillgängliga för alla. Terminalbyggnaden ska utformas som en 

identitetsbyggnad och ge en bra överblick över de olika trafikslagen, det ska vara enkelt att byta 
färdmedel. Vid knutpunkten kommer upplevelsen av älven vara påtaglig och som kontrast till själva 

knutpunkten ska Stenpiren utvecklas till en lugn plats för avkoppling (Göteborgs Stad, 2012 b).  

 

Utöver det som fastställdes i kvalitetsprogrammet för Skeppsbron har även måldokumentet Den ideala 
bytespunkten – med resenären i fokus (Göteborgs Stad et al., 2007) varit vägledande för utformningen av 

Stenpiren resecentrum (Fogelklou och Leppänen, 2017). Dokumentet innefattar kvalitetsmål som ska ses 
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som riktlinjer vid utformning av bra bytespunkter och används för att höja kvaliteten och stödja en hållbar 

utveckling med resenären i fokus (Göteborgs Stad et al., 2007).  
 

De genomförda intervjuerna med personer som deltog i planeringsprocessen bekräftar den bild som 

kvalitetsprogrammet (Göteborgs Stad, 2012) och måldokumentet (Göteborgs Stad et al., 2007) målar upp 

gällande Stenpiren resecentrum. Ambitionen var att skapa en knutpunkt där resenärerna kan göra bekväma 
och lätta byten genom att skapa korta avstånd. Målet var att skapa en knutpunkt som binder samman buss, 

spårvagn och älvtrafiken och då var det viktigt att arbeta med överblickbarheten över kollektivtrafiken 

(Lindeberg, 2017). Kopplingen över älven var viktig då den gång- och cykelbro staden tidigare hade 
planerat att bygga över älven inte kunde genomföras på grund av sjöfarten samtidigt som Lindholmen 

växer finns ett ökat behov av att kunna ta sig över älven (Detaljplanehandläggare, 2017).  

 
Förutom att skapa en kollektivtrafikknutpunkt var ambitionen att också skapa en mötesplats och en 

avkopplande plats vid älven, en plats för flanörer. Läget vid vattnet ville aktörerna ta till vara på genom att 

skapa något fint längs kajen. Restauranger eller liknande och sittplatser antogs öka möjligheten för 

människor att kunna njuta av platsens läge (Lindeberg, 2017). Det var viktigt att de kommande besökarna 
vid Stenpiren resecentrum kan komma nära och möta älven då det finns många ”trasiga” platser längs med 

älven i staden. Vid utvecklingen av resecentrumet möjliggjordes att en levande kajmiljö kunde skapas 

(Fogelklou och Läppenen, 2017).  
 

Under planeringsprocessen av resecentrumet var ambitionen att alla skulle känna sig välkomna 

(Detaljplanehandläggare, 2017; Fogelklou och Läppenen, 2017 samt Lindeberg, 2017). För att alla ska 
känna sig välkomna till Skeppsbron inklusive Stenpiren resecentrum arbetade staden under 

detaljplanearbetet med att skapa så mycket allmän plats som möjligt. Genom att minska möjligheten till 

privatisering av stadsrummet kan så många som möjligt få tillgång till det (Detaljplanehandläggare, 2017). 

Vidare arbetade de olika aktörerna inblandade i processen för att knutpunkten skulle kännas inbjudande 
och trygg. Bland annat förespråkades att knutpunkten skulle vara befolkad under en stor del av dygnet, 

caféer och restauranger attraherar människor och skapar trygghet. Även en god belysning är viktigt ur ett 

trygghetsperspektiv, ur det perspektivet är det även viktigt att skapa öppna och transparanta ytor så att 
någon inte kan gömma sig (Detaljplanehandläggare, 2017; Fogelklou och Läppenen, 2017 samt 

Lindeberg, 2017). För att alla skulle känna sig välkommen till resecentrumet fanns också ett fokus på att 

skapa en god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar (Detaljplanehandläggare, 2017; 

Fogelklou och Läppenen, 2017 samt Lindeberg, 2017). Detta då det finns tydliga krav från Västtrafik och 
Västra Götalandsregionen i frågan genom kravdokument (Fogelklou och Läppenen, 2017 samt Lindeberg, 

2017). 

 
Under planeringsprocessen diskuterades även kollektivtrafikresenärer som en särskild grupp, en grupp 

som är stor och bred då den innefattar människor från alla möjliga olika samhällsklasser. Västtrafik 

analyserade gruppen främst utifrån vilka reserelationer som fanns, till exempel de som reser mellan buss 
och spårvagn eller spårvagn/buss och båt (Lindeberg, 2017).  

 

Under planeringsprocessen försökte de inblandade aktörerna ta tillvara på de synpunkter, önskemål och 

kunskap som framkom under medborgardialogerna från 2005 genom att använda det som en 
kunskapsbank och som ett bakgrundsmaterial (Detaljplanehandläggare, 2017; Fogelklou och Läppenen, 

2017 samt Lindeberg, 2017). Under planeringen av Stenpiren resecentrum gjordes inga närmare 

undersökningar om olika resenärers behov och önskemål, utan aktörerna arbetade utifrån sin erfarenhet 
som de tillgodosett sig ifrån sin ackumulerade kunskap samt tidigare arbeten med terminaler och tidigare 

gjorda material (Fogelklou och Läppenen, 2017 samt Lindeberg, 2017). Planeringsprocessen för Stenpiren 

resecentrum var lång och många personer har deltagit och på sitt sätt bidragit till projektet utifrån sin 
bakgrund, kompetens och personlighet (Fogelklou och Läppenen, 2017). Det är viktigt att ha en tilltro till 

planeringsprocessen då det är många människor som involveras i den och tillsammans mejslas det ner till 

något bra. Även om vissa frågor inte belyses särskilt mycket kan de frågorna ändå vara med i processen 

för det är så pass många som deltar i processen och förmodligen är det någon/några som kan och är 
engagerade i de frågorna (Detaljplanehandläggare, 2017). 

 

En fråga som inte behandlades explicit i planeringsprocessen för Stenpiren resecentrum var jämställdhet 
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(Detaljplanehandläggare, 2017; Fogelklou och Läppenen, 2017 samt Lindeberg, 2017). 

Detaljplanehandläggaren (2017) menar att basen för stadsbyggnad är att staden är till för alla, det vill säga 
att alla ska känna sig välkomna, trygga och inte exkluderade. En reflektion kring det faktum att 

ambitionen med Stenpiren resecentrum var att alla skulle känna sig välkomna görs och 

detaljplanehandläggaren tänker i efterhand att genom att fokusera på ”alla”, riskerar grupper som särskilt 

skulle behövts ha uppmärksammas i processen inte uppmärksammas. När det kommer till jämställdhet i 
planering tänker detaljplanehandläggaren på trygghetsaspekter, detta då det är fler kvinnor känner sig 

otrygga än män. I den fysiska planeringen kan man arbeta konkret med att öka tryggheten genom att 

arbeta med belysning och överblickbarhet, mer blandat av funktioner för att göra områden befolkade 
större del av dygnet och byggnader som känns öppna. Även Fogelklou och Läppenen (2017) kopplar 

samman jämställdhet och planering med trygghet och menar att det i planeringen av Stenpiren 

resecentrum har funnits en viss genusmedvetenhet i processen genom arbetet för att skapa trygghet. 
Jämställdhet har indirekt funnits med i planeringsprocessen i och med visionen om att skapa en plats där 

alla känner sig välkomna och inte exkluderade. Om så verkligen är fallet är svårt att säga, men Fogelklou 

och Läppenen (2017) betonar vikten av att stadens ytor är den plats som alla kan mötas och att de 

platserna måste vara till för alla. Genom att under planeringsprocessen bollat förslag och idéer med 
stadens olika förvaltningar och Västtrafik anser Fogelklou och Läppenen (2017) att olika perspektiv och 

erfarenheter har beaktas och präglat Stenpiren resecentrum.  
 

Även om Stenpiren resecentrum invigdes 2016 kan man tycka att utöver fokus på tillgänglighet att även 
andra sociala aspekter skulle ha beaktas i högre utsträckning men planeringsprocesser för resecentrum är 

långa och formas av de planeringsideal som finns just då (Lindeberg, 2017). I dagens planeringsprocesser 

diskuteras sociala aspekter så som jämställdhet allt mer (Fogelklou och Läppenen, 2017 samt Lindeberg, 
2017) och arbetet med sociala aspekter blir allt mer formaliserat genom exempelvis checklistor och 

utpekade ansvariga personer för frågorna. Jämställdhet kan inte direkt jämföras med 

tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättningar, som också kan ses som en social 

aspekt, i och med att det finns juridiska krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar 
samt organisationer som verkar aktivt för att öka tillgängligheten för dessa grupper av människor 

(Fogelklou och Läppenen, 2017).  

 
Jämställdhet är ett perspektiv som bör belysas inom planeringen, men det kan vara svårt att definiera 

jämställdhet och svårt att hitta bra metoder för att arbeta med det. Det kan också vara svårt att beskriva 

vad som faktiskt gör skillnad för jämställdhet, oftast blir det enklare beskrivningar av kvinnors och mäns 
resmönster framför mer djupgående analyser. Det är också svårt att enbart gruppera resenärer utifrån kön 

och det kan vara andra sociala aspekter än enbart könet som är avgörande för grupperingar (Lindeberg, 

2017). 

 

4.2.2. Nulägesbeskrivning  
 

Stenpiren resecentrum består av tre delar, se Figur 9: 

 Hållplatslägena A-D som trafikeras av buss och spårvagn 

 Hållplatsläget E som trafikeras av älvtrafiken 

 Terminalbyggnaden med information, service och vänthall 
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Figur 9. Terminalkarta över Stenpiren resecentrum. Källa: Västtrafik (2015), Så här går kollektivtrafiken från 

Stenpiren. Gäller från och med 2015-08-16. 

 

Stenpiren resecentrum trafikeras av båt, buss och spårvagn som trafikerar i Göteborg och till närliggande 
orter och områden. Västtrafik är trafikhuvudman för samtliga linjer och Västtrafiks prissättning gäller. För 

samtliga linjer, förutom linje 2862, behöver resenärerna lösa biljett. 

 
Vid hållplatslägena A-D finns digitala informationsskyltar som visar de nästkommande avgångarna i 

realtid för linjerna som avgår därifrån. Det finns även väderskydd, sittplatser och papperskorgar. Även vid 

hållplatsläget E på bryggan finns digitala informationsskyltar som visar de nästkommande avgångarna i 
realtid, liksom sittplatser och papperskorg. Inget väderskydd finns på bryggan.  

 

                                                   
2 Färjelinje 286 trafikerar Lindholmspiren-Stenpiren under vardagar mellan 07.00-19.00.  
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Figur 10. Stenpirens resecentrum sett från hållplatsläge B. Foto: Karolin Adamsson   

 

 
Figur 11. Stenpiren resecentrum sett från kajen. Foto: Karolin Adamsson. 
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Figur 12. Exempel på informationstavlor vid Stenpiren resecentrum. Foto: Karolin Adamsson. 

 

Terminalbyggnaden har tre ingångar. Två är 
placerade mot kollektivtrafiken, dels mot 

hållplatslägena A-D dels mot hållplatsläget E. 

Den tredje ingången är placerad på byggnadens 
norra sida. Inne i terminalbyggnaden finns ett 

par informationstavlor med samlad 

realtidsinformation för samtliga linjer över de 

närmaste avgångarna. Det finns också en 
infotainmenttavla som visar nyheter, sport, 

väder samt information om Södra Älvstrandens 

fortsatta utveckling och om Västtrafik, se Figur 
12. 

 

Inne i terminalbyggnaden finns även att antal 
sittbänkar öppna för alla att nyttja. De är 

placerade så att resenärer kan överblicka 

hållplatslägena A-D eller hållplatsläget E. Vid 

varje sittbänk finns även eluttag som resenärer 
kan nyttja för att ladda mobil eller annan 

elektronisk utrustning. Förutom sittbänkarna 

finns även bord och stolar till de gäster som 
nyttjar caféet och sushirestaurangen. I 

terminalbyggnaden finns även en 

blomsterhandel och en pressbyrå.   

 
 

Figur 13. Vänthallen i Stenpirens resecentrum. Foto: Karolin Adamsson.   
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Figur 14. Stenpiren resecentrum, kvällstid. Foto: Karolin Adamsson.  

 

Vid den norra ingången finns tre toaletter lokaliserade, varav en tillgänglighetanpassad. Toaletterna kostar 

tio kronor via sms eller QR-kod alternativt kontanter. På den norra sidan av byggnaden, utomhus, finns en 

bankomat. Runt om terminalbyggnaden finns ett antal bänkar utplacerade liksom papperskorgar. 
Restaurangen och caféet har en inhägnad del framför sina respektive inrättningar med plats för 

uteservering. Över ingångarna till terminalbyggnaden finns analoga klockor. En samlad informationstavla 

med realtidsinformations finns till höger ingången mot hållplatsläget E. I anslutning till resecentrumet 
finns hyrcykelsystemet Styr och Ställ samt vanliga cykelparkeringsplatser.  

 

De allmänna utrymmena i terminalbyggnaden är tillgängliga under följande tider: 

 måndag till fredag: 06.00-00.30 

 lördag: 08.00-00.30 

 söndag: 09.00-22.00 

Serviceinrättningarna har kortare öppettider än terminalbyggnaden. Under vardagar är en eller flera 

inrättningar öppna mellan 06.30 till 21.00, under lördag och söndagar öppnar den första inrättningen 09.00 

och inrättningarna har öppet fram tills senast 21.00.   

 

4.2.3. Användning och upplevelse  
 

Observationerna som genomfördes den 13-19 mars visar att älvtrafiken är den stora målpunkten vid 

Stenpiren resecentrum, dess ankomst och avgång styr i stor utsträckning hur knutpunkten används.  
Största antalet människor som befann sig på resecentrumet vid en och samma tidpunkt upplevdes vara 

under morgonrusningen på vardagarna. Många använder sig då av bussarna och spårvagnarna men 

majoriteten av dem som väntar inne i terminalbyggnaden väntar på någon av färjorna. Under 

morgonrusningen står även en hel del människor på bryggan och kajen och väntar på att färjan ska 
inkomma. När färjan börjar närma sig går de som väntat inne i terminalbyggnaden ut och byggnaden blir i 

princip folktom. Färjan lägger till och människorna går ombord, vid en första anblick upplevs färjans 

förmåga att transportera så många resenärer som förvånande. När färjan avgår är det relativt tomt inne i 
lokalen, några enstaka som väntar på sin buss eller spårvagn, men när en ny färjas avgångstid börjar 

närma sig ökar antalet personer inne i terminalbyggnaden och, beroende på vädret, ute på bryggan.  

 
Under eftermiddagsrusningen på vardagar är det betydligt mindre folk som upprätthåller sig på 

knutpunkten men älvtrafiken styr fortfarande i hög grad flödet av resenärer på resecentrumet. På 
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eftermiddagen när färjan lägger till väller det ut människor från färjan och återigen blir jag förvånad över 

hur många människor som ryms på färjorna. De som går av båten rör sig främst mot city eller mot 
hållplatslägena A-D. Få av dem som går av färjorna går in i terminalbyggnaden.   

 

Även under andra tidpunkter, så som under lunch eller kvällstid, präglas rörelsemönstret av färjornas 

ankomst och avgång. När en färjas avgångstid börjar närma sig finns det fler människor i terminalen och 
ute på bryggan, för att sedan gå på färjan när den ankommer och lämna terminalbyggnaden relativt tom. 

Människor som åker med buss och spårvagn verkar vänta i betydligt högre utsträckning ute vid 

hållplatslägena A-D där buss och spårvagn avgår ifrån.  
 

Överlag upplevs knutpunkten som en lugn plats och inne i terminalbyggnaden är det överlag tyst. 

Människor småpratar lite men annars är det inte mycket som hörs under morgonrusningen. När 
inrättningarna har öppnat är det något mer livfullt inne i terminalen, dels på grund av att personalen pratar 

något högre med varandra dels på grund av att det spelas musik från en kommersiell radiokanal.  

 

Under lunchtid är det flera som har åkt till resecentrumet enbart för att äta lunch. Sushirestaurangen verkar 
vara populär. Ett gäng karriärkvinnor kommer in genom den norra ingången och lunchar, en yngre man 

beställer in mat till två och lite senare dyker en äldre kvinna upp och gör honom sällskap och under 

middagstid är det flera ensamma personer som köper med sig sushi. När det är soligt och vindstilla ute är 
caféets uteservering populär, redan under mars fanns några stolar och bord utplacerade och upptagna av 

personer som drack sitt kaffe i solen.  

 
Det känns som om personalen vid de olika inrättningarna har bra koll på vad som händer i 

terminalbyggnaden överlag. Efter något observationspass kändes det som om personalen kände igen mig 

och undrade vem jag var och varför jag gick runt med ett anteckningsblock. Även om jag tyckte att det var 

lite besvärligt att känna mig övervakad medan jag genomförde denna studie kan jag tänka mig att som 
resenär är det skönt att veta att det finns någon i närheten. Under kvällen och särskilt när inrättningarna 

har stängt upplevs knutpunkten som relativt tomt. Rusningen av människor har avtagit, båttrafiken går mer 

sällan vilket leder till att det inte är lika många personer i omlopp vid knutpunkten.  
 

Resecentrumet är relativt öppen och har bra dimensioner, jag upplevde det aldrig som om det var svårt att 

hitta en sittplats, varken inomhus eller utomhus. Överlag upplevdes knutpunkten som tyst och lugn. På 

helgkvällar rörde det sig fler ungdomar på knutpunkten som genom sitt sätt att vara tog mer plats än 
övriga personer som var där, vilket var avvikande från tidigare genomförda observationer på platsen. Då 

var det lite stimmigare jämfört med andra tidpunkter vid knutpunkten eftersom ungdomarna talade högre 

än vad besökare vanligtvis gjorde på knutpunkten, de skrattade och sprang runt. Det märktes att de var 
där. 

 

Terminalbyggnaden upplevs som öppen dels då det är en relativt öppen planlösning inne dels då 
majoriteten av väggarna är av glas. Under dagen, när det är ljust ute kan man få illusionen av att sitta ute 

även när man sitter inomhus. Dock är det svårt att se ut över när det är mörkt ute eftersom det är många 

reflektioner i glaset från belysningen inne i byggnaden som gör det svårt att se vad som finns där ute när 

man sitter inne. När man befinner sig utomhus är belysningen behaglig och man kan lätt se vad som sker 
inne i terminalen. Dock är det lite ödsligt att vara utomhus då det rör sig få människor på knutpunkten 

under kvällstid jämfört med på dagen.  

 
Stenpiren resecentrum är väderutsatt. Vädrets olika uttryck är påtagliga och påverkar hur personer rör sig 

och använder platsen.    

 
Under den 13-19 mars genomfördes 42 kortare intervjuer med 46 personer varav hälften kvinnor hälften 

män, om hur de upplever Stenpiren resecentrum och huruvida knutpunkten kan ses som en jämställd plats, 

se mer i Bilaga 2Bilaga 2.. Resultatet från intervjuerna visar att kvinnor är mer utförliga i sina 

beskrivningar när de ombads beskriva resecentrumet även om båda könen överlag beskrev knutpunkten i 
positiva ordalag. Många män beskrev knutpunkten som bra, trevlig, fräsch och modern. Kvinnornas 

beskrivningar innefattade också ord som bra, trevligt och fräsch, men de utvecklade sina resonemang. 

Kvinnorna lyfte då upp aspekter som knutpunktens lokalisering, att knutpunkten ligger fint vid älven, att 
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det är bra att man har samlat båt, buss och spårvagn på ett och samma ställe samt att terminalbyggnaden är 

praktiskt i och med att det finns service och att man kan sitta inne och vänta.  
 

Resultatet visar att både kvinnor och män upplever resecentrumet som en plats kopplad till kollektivtrafik. 

Väntan är något som kvinnorna tog upp, exempelvis menade en kvinna att hon upplevde resecentrumet 

som en ”förvaringsplats” då man bara väntar och står i kö för att komma ombord på färjan. Andra 
upplevelser handlade om att knutpunkten fungerar bra vid byten och att det är skönt att kunna vänta inne 

när man ska byta. Kvinnorna menade att också informationen var god. Andra upplevelseaspekter som kom 

upp var tryggt, välkomnande, öppen, lugn, livfull och stressigt. Många män upplevde också resecentrumet 
som en plats kopplad till kollektivtrafik och resor, men många män menade då att de inte hade någon 

särskild upplevelse av platsen eftersom de bara passerar på väg till båten/bussen/spårvagnen. Andra män 

upplevde en del stress vid resecentrumet, de var ofta stressade när dem var där för att hinna med sin båt. 
Andra upplevelser som männen tog upp var att de upplevde arkitekturen som kal, att det var lugnt eller 

hade en allmän positivt upplevelse.  

 

Det är många kvinnor och män som är nöjda med resecentrumet och kan inte komma på något som skulle 
kunna förbättras. De kvinnor som anser att det finns områden som kan förbättras nämner att de skulle vilja 

se mer grönska kring resecentrumet, vindskydd ute på bryggan, att det inte är så mycket liv och att man 

vill ha något som lockar in mer folk i terminalbyggnaden. De män som anser att det finns områden som 
kan förbättras med knutpunkten nämner också att de gärna ser mer grönska, fler eller andra typer av 

inrättningar i terminalbyggnaden och vindskydd på bryggan. Stenpiren resecentrums lokalisering 

diskuterades också av några män som menade att dagens lokalisering av knutpunkten innebär att man 
kommer mittemellan två målpunkter och att det vore bättre om man hade utvecklat Järntorget istället.  

 

Både kvinnor och män tycker att det som är positivt med Stenpiren resecentrum är att dess funktion som 

knutpunkt. Förbindelsen över älven lyfts särskilt fram liksom knutpunktens terminalbyggnad med 
väntmöjligheter inomhus och service. Andra positiva aspekter som kvinnor framhåller är att de tycker att 

resecentrumet är tryggt, ligger fint vid älven och är vackert. Andra positiva aspekter som män framhåller 

är resecentrumets lokalisering och att det finns gott om sittplatser.  
 

När det kommer till påståendet om att ”kvinnor och män kan ha olika upplevelser av samma plats” visar 

sammanställningen att kvinnor och män resonerar på liknande sätt. Hälften av de tillfrågade instämmer 

och utvecklar inte sina svar. En fjärdedel av de tillfrågade instämmer att kvinnor och män kan ha olika 
upplevelser av samma plats men poängterar att de olika upplevelserna nödvändigtvis inte beror på vilket 

kön man har utan snarare att man är olika som person. Människor är olika och därför har man olika 

upplevelser av platser och händelser. Resultatet visade också att en dryg fjärdedel av de tillfrågade 
undrade om påståendet syftade på trygghet och respondenterna diskuterade trygghet och menade att 

kvinnor och män kan uppleva olika grad av trygghet. De tillfrågade menade att kvinnor var mer utsatta, 

mer otrygga, mer rädda, mer oroliga generellt på exempelvis ödsliga platser på kvällar än män.  
 

Resultatet visar att både kvinnor och män anser att Stenpiren resecentrum är en jämställd plats. Många av 

respondenterna svarade som om det var självklart att resecentrumet är jämställt och undrade ”varför skulle 

Stenpiren resecentrum inte vara jämställt?”. Kvinnorna utvecklade sina svar med att knutpunkten är öppen 
och en trygg plats, andra kvinnor motiverade sina svar med att både kvinnor och män kan vara på 

resecentrumet, det vill säga att knutpunkten är öppen för alla, att både kvinnor och män nyttjar 

kollektivtrafiken och den service som finns samt att det finns toaletter för båda könen. Endast två kvinnor, 
som intervjuades vid samma tillfälle, menade att resecentrumet inte är jämställd, eftersom de upplevde 

knutpunkten som folktom på kvällen och att knutpunkten ligger avsides till, vilket gör det läskigt som 

kvinna att vara på resecentrumet. Även männen tyckte som sagt att Stenpiren resecentrum är en jämställd 
men utvecklade sina svar i mindre utsträckning en kvinnorna. De män som utvecklade sina svar menade 

att resecentrumet är jämställd då de funktioner, så som kollektivtrafik, sittbänkar, toaletter mer mera är 

öppna för alla att nyttja. Tre av de tillfrågade männen hade dock inte reflekterat kring frågan huruvida 

resecentrumet är jämställd eller inte.   
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5. Analys och diskussion 
 

När jämställdhet och genus kopplas samman med samhällsplanering och offentliga rum visar det sig att tre 
aspekter (planeringsprocess, fysisk utformning och socialt sampel) är centrala. De tre aspekterna utgör 

tillsammans med de teoretiska begreppen genuskontrakt, appropriation och genusdomän en utgångspunkt 

när studiens resultat för Nils Ericson och Stenpiren resecentrum analyseras och diskuteras i detta kapitel.  

 

5.1. Planering för alla – planering med mannen som norm eller en 
planering som understödjer jämställdhet?  
 
I planeringsprocesserna för Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum behandlades inte 

jämställdhet explicit då kvinnor och män inte uppmärksammades som särskilda grupper som behövdes 

lyftas fram. Istället fanns ett fokus på att skapa knutpunkter som var öppna och tillgängliga för alla. ”För 
alla” var därmed vägledande värdeord under planeringsprocesserna. ”För alla” preciserades ibland ner till 

”alla (kollektivtrafik)resenärer” och planeringsaktörerna erkände att gruppen kollektivtrafikresenärer är 

bred. Därför lyftes gruppen personer med funktionsnedsättningar fram, se mer i avsnitt 5.2. Någon 

närmare analys eller diskussion om kvinnor och män som enskilda grupper förekom inte.  
 

Förhållningssättet med en planering ”för alla” som fanns i planeringsprocesserna för Nils Ericson 

terminalen och Stenpiren resecentrum kan vara problematiskt ur ett genusperspektiv. En planering för alla, 
en neutral planering, lyfts i planeringskretsar fram som positivt eftersom planerare vill att alla människor 

ska behandlas lika oavsett vilken grupp de kan tänkas tillhöra (Larsson och Jalakas, 2014). Istället för att 

diskutera kvinnligt och manligt diskuteras istället det könsneutrala mänskliga (Friberg, et al., 2004) men 
genom könsneutral planering lyfts inte kvinnors och mäns olika erfarenheter fram och konsekvensen kan 

bli att kvinnors erfarenheter negligeras eftersom mannen är normen. Genom en könsneutral planering 

riskeras dagens ojämställdhet att befästas eftersom planeringen utgår ifrån vanor och tankar kopplade till 

föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt (Larsson och Jalakas, 2014). Givet denna 
teoretiska bakgrund kan planeringsprocesserna för Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum ha 

utgått från den manliga normen i och med att ambitionen var att skapa knutpunkter för alla.  

 
Ambitionen att skapa knutpunkter för alla är positiv i och med att offentliga rum och miljöer ska vara 

öppna och tillgängliga för alla, något som framhålls viktigt i den demokratiska processen och för en 

hållbar utveckling. Ur ett genusperspektiv hade det varit positivt om både uttalat kvinnliga och manliga 

perspektiv lyfts fram under planeringsprocesserna. Det är dock svårt att säga hur en annan slags 
utformning än de slutgiltiga hade varit mer gynnsam ur ett genusperspektiv. Nils Ericson terminalen och 

Stenpiren resecentrum har utformats så att de, teoretiskt sett, är lika tillgängliga och öppna för både 

kvinnor och män. Dessutom förekom ett arbete kring trygghet, en viktig fråga inom jämställdhet, se mer i 
avsnitt 5.3. 

 

Tidigare studier har visat att en icke genusmedveten planering leder till ojämställdhet. Resultaten från 
denna studie belyser att knutpunkter kan ses både som jämställda och ojämställda. De genomförda 

platsobservationerna visar att knutpunkterna kan ses som jämställda platser i och med att kvinnor och män 

nyttjar knutpunkternas funktioner på likande sätt, både kvinnor och män befinner sig på Nils Ericson 

terminalen och Stenpiren resecentrum i första hand som kollektivtrafikresenär och det tycks som att 
knutpunkterna är lika tillgängliga och öppna för båda könen. Dock visar observationerna att 

knutpunkterna också kan ses som ojämställda platser. Bland annat skapas genusdomän, se mer i avsnitt 

5.6., där män genom appropriation utestänger kvinnor (Wikström och Olsson, 2012 samt Gibola Runnvik, 
2014). Knutpunkterna kan också upplevas som otrygga under vissa tidpunkter, se mer i avsnitt 5.3.  

 

Resultatet från intervjuerna bekräftar resultatet från platsobservationerna. Överlag upplever kvinnor och 
män att båda knutpunkterna som jämställda platser. ”Varför skulle Nils Ericson terminalen/Stenpiren 

resecentrum inte vara jämställd?” frågar både kvinnor och män sig. Knutpunkterna upplevs som trygga 

och många menar att de funktioner som finns vid knutpunkterna kan nyttjas av båda könen. Även om 

majoriteten av respondenterna anser att knutpunkterna är jämställda platser finns kvinnor och män som 
anser att knutpunkterna är ojämställda. Kvinnorna uppger trygghetsaspekten som en förklaring till varför 



36 

 

och menar att de känner sig otrygga på knutpunkterna under kvällar och nätter. De män som 

uppmärksammar ojämställdheten menar att ingen plats kan anses vara jämställd så länge kvinnor och män 
inte har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter generellt i samhället.  

 

Resultatet visar att upplevelsen av knutpunkterna påverkas i hög grad av det sociala samspelet som finns 

på platserna. Det sociala samspelet är inte begränsat till en fysisk plats utan genomsyrar hela samhället. 
Upplevelser är subjektiva och kan därmed inte vara felaktiga. Dock har vi socialiseras in i ett samhälle 

som har lärt oss att tolka vår omvärld på ett visst sätt, det vill säga att vi lärt oss att tolka/uppleva platser 

och situationer på ett visst sätt (Thurén, 2007). Genuskontrakt är formella och informella 
överenskommelser mellan könen som bland annat anger hur kvinnor och män förväntas bete sig 

(Hirdman, 1988 och 2003). Utifrån detta kan man fråga sig vilken inverkan rådande föreställningar om 

kvinnligt och manligt har på upplevelser av offentliga miljöer. Vilken inverkan har genuskontrakt när vi 
tolkar situationer och platser? Kön är en av de viktigaste identitetsskapande kategorierna (Larsson och 

Jalakas, 2014) och därmed kan det vara så att könet är självklart och oreflekterat för många människor. 

Sverige framhålls ofta som ett av världens mest jämställda länder, vilket kan leda till att 

jämställdhetsfrågan kan anses vara klar. Aspekter som dessa kan finnas med i genuskontraktet och kan 
därmed påverka hur situationer och platser tolkas och upplevs. Eftersom genuskontrakt består av både 

synliga och osynliga regler kan det vara svårt att reflektera/granska genuskontrakt. Hur vi uppfattar vår 

omvärld sker inte enbart genom våra sinnesintryck utan är tolkningar som vi har lärt oss utifrån samhällets 
värderingar och kultur vi socialiserats in i (Thurén, 2007). Finns det till exempel en uppfattning i 

samhället om att Sverige är ett jämställt land där jämställdhetsfrågan kan ses som färdig, lär sig kvinnor 

och män att samhället är jämställt och tolkar situationer som faller sig normala inom ramen för 
genuskontraktet som jämställda. Att synliggöra och problematisera genuskontraktet kan därmed öka 

förståelsen kring hur kvinnor och män tolkar situationer och platser.  

 

Genuskontrakt genomsyrar hela samhället. Ska kollektivtrafikknutpunkter och andra offentliga rum bli 
verkligt jämställda krävs en förändring av genuskontraktet som genomsyrar hela samhället. Med ett 

genusperspektiv kan ojämlikheten mellan kvinnor och män belysas och först då är det möjligt att 

problematisera och förändra ojämställda föreställningar.  
 

Resultatet visar att många respondenter instämmer i att kvinnor och män kan ha olika upplevlerser trots att 

de befinner sig på samma plats, men betonar att skillnaden av upplevelserna ligger i att människor är olika 

än att det endast skulle bero på ens kön. Intersektionalitet betonar att det finns många identitetsskapande 
kategorier, så som kön, ålder och etnicitet, som är sammankopplade och växelverkar med varandra. Det är 

kontexten som avgör vilken kategori/vilka kategorier som är avgörande för maktasymmetrin just där och 

då (Lykke, 2013). Kvinnorna och männen som intervjuades på Nils Ericson terminalen och Stenpiren 
resecentrum anser att kön inte är en relevant kategori i en knutpunktskontext och därmed kan det tolkas 

som om andra identitetsskapande kategorier och egenskaper är avgörande för kontextens makt(a)symmetri 

och därmed upplevelse. 
 

5.2. Planering för alla – ökad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar 
 

Ambitionerna för Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum var att skapa knutpunkter som var 

välkomnande och tillgängliga för alla och därför fanns ett fokus på en ökad tillgänglighet för personer 

med funktionsnedsättningar genom till exempel ett nära samarbete med de samlade 
handikapporganisationerna eller policydokument med krav på en ökad tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättningar.  

 
En ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar är viktigt, inte minst då tillgänglighet är 

ett centralt begrepp vid diskussioner om offentliga rum och miljöer, som i sin tur är en viktig aspekt av 

demokratin (Forsberg, 2005 b och Madanipour, 2010). Personer med funktionsnedsättningar har rätt till att 

verka och vistas i det offentliga. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar kan ses som en 
social aspekt inom planeringen, men det finns flera sociala aspekter som behöver lyftas upp så som 

jämställdhet i och med att samhället fortfarande inte är jämställt. Varför gavs inte jämställdhet samma 
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status som personer med funktionsnedsättningar i planeringsprocesserna för Nils Ericson terminalen och 

Stenpiren resecentrum? 
 

Det finns lagrum kring hur en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar ska uppnås 

(Lag om handikappanpassad kollektivtrafik, 1979; Lag om kollektivtrafik, 2010; Plan- och bygglag, 2010; 

ALM – Tillgänglighet på allmänna platser, 2011 och HIN – Enkelt avhjälpta hinder, 2011) och genom 
lagrummen lyfts tillgänglighetsperspektivet upp i planeringen. En inkluderande process involverar många 

personer och agenter och är man inte med i processen skapas platser utifrån andras behov (Madanipour, 

2010). Eftersom lagen är tydlig kring ambitionen om en ökad tillgänglighet ökar chansen att 
tillgänglighetsperspektivet inkluderas i planeringen och därmed skapas platser utifrån de behov personer 

med funktionsnedsättningar har. Den fysiska miljön återspeglar samhällets intentioner (Wikström och 

Olsson, 2012) och genom lagrummen för ökad tillgänglighet och de konsekvenser lagrummen har på den 
fysiska miljön påvisas det att samhället tycker att det är viktigt att personer med funktionsnedsättningar 

deltar i samhället. Det finns mål och strategier om ett jämställt samhälle men alla lagrum kopplade till 

transportplaneringen är inte explicita när det kommer till jämställdhet (Svedberg, 2014). Därmed kan det 

tolkas som om samhället inte anser att jämställdhet är högt prioriterat. En annan anledning till varför 
jämställdhet inte betonas i planeringsprocessen är att jämställdhetsintegrering är svårt att implementera, 

att planerare upplever att det är svårt att veta var man ska börja någonstans (Faith-Ell och Levin, 2013) 

och att det inte finns vedertagna metoder och verktyg för hur planerare kan arbeta med jämställdhet inom 
planering (Fatih-Ell och Levin, 2013 samt Halling et al., 2016).  

 

Under intervjuerna med nyckelpersoner som deltog i planeringen framkom att betoningen låg på det 
faktum att det finns juridiska krav och organisationer som arbetar för en ökad tillgänglighet för personer 

med funktionsnedsättningar. När det gäller exempelvis Nils Ericson terminalen ställde de samlade 

handikapporganisationerna krav på utformningen av terminalen, något som de inblandade aktörerna var 

tvungna att förhålla sig till. När det kommer till jämställdhet finns inte explicita juridiska krav eller 
organisationer som verkar aktivt för att lyfta jämställdhetsperspektivet inom planeringen. Under 

intervjuerna framkom det att jämställdhet ansågs vara en viktig aspekt i samhällsplaneringen men att det 

kan vara svårt att veta hur man ska arbeta med jämställdhet då begreppet är svårdefinierat och att det är 
svårt att hitta lämpliga metoder.  

 

Kan jämställdhet få samma självklara fokus i planeringsprocesser i framtiden så som en ökad 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar har idag? Ja, men sannolikt krävs åtgärder så som 
att utveckla lagrummen för att tydliggöra att jämställdhet är ett prioriterat område samt vad jämställdhet 

betyder och innebär inom samhällsplaneringen. Andra åtgärder kan vara att utveckla och använda metoder 

och verktyg som gör jämställdhetsintegreringen lättare, exempel på ett sådant verktyg är jämställdhets-
konsekvensbeskrivningar (Fatih-Ell och Levin, 2013 samt Halling et al., 2016). Det finns feministiska 

grupper och organisationer i samhället som verkar för en ökad jämställdhet, för att säkerställa att 

jämställdhetsperspektiv beaktas kan dessa grupper inkluderas på ett tydligare sätt i planeringsprocessen.  
 

Vid analys av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar kan begreppen tillgänglighet och 

användbarhet användas (Holmberg et al., 2010) men begreppen kan också vara lämpliga vid genusanalys. 

En plats kan vara tillgänglig samtidigt som den inte är användbar för personer med funktionsnedsättningar 
(Holmberg et al. 2010). Samma princip gäller för kön. Kvinnor och män har teoretiskt sett lika stor rätt att 

vistas och verka i offentliga miljöer (Andersson, 2001 samt Larsson och Jalaks, 2014), offentliga miljöer 

ska därmed vara lika tillgängliga för kvinnor och män. Dock finns det synliga och osynliga gränser som 
påverkar hur människor rör och beter sig i offentliga miljöer (Andersson, 2001 samt Larsson och Jalaks, 

2014), gränser som påverkar hur användbar miljön är. Kvinnors rörelsefrihet begränsas av kvinnornas 

rädsla, en otrygghet som beror på könsmaktsordningen (Andersson, 2001), detta kan ses som ett exempel 
på att den offentliga miljön inte är (lika) användbar för kvinnor som för män. Begreppen tillgänglig och 

användbar kan därmed vara lämpliga vid genusanalyser då begreppen kan påvisa en eventuell diskrepans 

mellan det tilltänkta jämställda och det faktiska jämställda. Användbarheten av till exempel offentliga 

miljöer är en subjektiv bedömning, medan tillgänglighet är mötet mellan individens kapacitet och den 
fysiska platsen (Holmberg et al, 2010). Dagens offentliga rum är tilltänkta att vara jämställda, då de i 

teorin är öppna och tillgängliga för både kvinnor och män att nyttja, men den faktiska jämställdheten kan 

variera i och med att det finns kvinnor som exempelvis begränsar sig då de känner en otrygghet som kan 
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härledas till dagens genuskontrakt.  

 

5.3. Trygghet – en del av jämställdhetsperspektivet  
 

Trygghet kan ses som en aspekt av jämställdhet inom planering och offentliga rum då det är konstaterat att 
kvinnor i högre utsträckning än män känner sig otrygga i offentliga miljöer och att känslan av otrygghet 

begränsar kvinnors rörelsefrihet (Andersson, 2001). Vid planeringen av Nils Ericsson terminalen och 

Stenpiren resecentrum har aktörerna arbetat med trygghetsaspekten i relation till ambitionen om att alla 

ska känna sig välkomna på dessa knutpunkter. Därmed kan det konstateras att jämställdhet har indirekt 
beaktas i planeringsprocesserna för de två knutpunkterna då de inblandade aktörerna inte explicit talade 

om kvinnor och män men arbetade med en aspekt av offentliga rum, trygghet, som är viktigt för att 

möjliggöra att kvinnors och mäns rörelsefrihet inte begränsas. De inblandade aktörerna arbetade med 
trygghetsaspekten genom att diskutera belysning, översiktbarhet samt service och kommers.   

 

Översiktbarhet och god belysning är åtgärder som kan förbättra den fysiska utformningen ur ett 

trygghetsperspektiv (Andersson, 2001 och Gibola Runnvik, 2014) lika så service och kommers då 
affärsverksamheter attraherar människor och platsen befolkas därmed (Jacobs, 2005; Whyte, 1980 och 

Gehl, 1987). Befolkade platser tros öka tryggheten då det alltid finns någon som kan övervaka platsen 

(Jacobs, 2005 och Andersson, 2001). De diskussioner som fördes inom ramen för planeringsprocesserna 
är därmed relevanta. Service och kommers var önskvärt vid de två knutpunkterna, bland annat för att 

underlätta för resenärerna vid bytet men också för att attrahera fler människor att besöka knutpunkterna 

och därmed befolka dem. Vid Nils Ericson terminalen var ambitionen exempelvis att skapa en social 
trygghet genom serviceboxarna som möjliggör att människor kan bli sedda i stort sett i hela terminalen.  

 

Den fysiska utformningen kan endast skapa möjligheter och/eller restriktioner över vad för typ aktiviteter 

som kan ske på en plats (Gehl, 1987), det är det sociala livet på en plats som skapar platsen (Gehl, 1987 
och Forsberg, 2005 d). Det är därmed det sociala samspelet som definierar platser och en typ av socialt 

samspel är samspelet mellan kvinnor och män. Ett samspel som kan hänvisas till genuskontrakt (Hirdman, 

1988 och 2003). Tanken med att befolka platser är att en social acceptabel ordning kan upprätthållas men 
detta är problematiskt ur ett genusperspektiv om diskussioner om vilken slags social ordning som är 

acceptabel och önskvärd inte förs. Den sociala ordningen som generellt anses vara acceptabel idag är en 

ordning som bygger på en ojämlik maktasymmetri mellan kvinnor och män där män är överordnade 
kvinnor. Ordningen skapas och upprätthålls av kvinnor och män, men kan förändras av kvinnor och män. 

För att kunna förändra genuskontrakt krävs en medvetenhet kring det faktum att det finns könsspecifika 

mönster kring hur offentliga rum nyttjas och upplevs, ett genusperspektiv kan vara verksam strategi att 

synliggöra könsmaktsordningen i offentliga rum (Hirdman, 1988; 2003; Halling et al., 2013 samt Larsson 
och Jalakas, 2014). En grundläggande fråga i planeringen borde därmed vara hur ska offentliga rum 

användas och upplevas av kvinnor och män. Vilka sociala beteenden är acceptabla och önskvärda ur ett 

jämställdhetsperspektiv? Befolkade platser är generellt bra eftersom människor hjälper till att skapa 
trygghet för varandra, men graden av trygghet beror på vem som befolkar rummet. Tonårsgäng och/eller 

en eller flera okända män kan bidra till en större rädsla hos kvinnor jämfört med om platsen hade varit 

obefolkad (Andersson, 2001), något som det behövs en medvetenhet kring. 

 
Observationerna visade att personalen som arbetade på de olika inrättningarna på knutpunkterna överlag 

hade en överblickbarhet över respektive knutpunkt. Särskilt på Stenpiren resecentrum då personalen där 

verkade känna igen mig allt eftersom observationerna fortskred. På Nils Ericson terminalen upplevde jag 
att det var terminalvärdarna som hade störst koll på vad som pågick. Detta visar att personal som arbetar 

på en plats har koll på vad som händer och därmed hjälper till att upprätthålla en acceptabel social ordning 

(Jacobs, 2005). Stenpiren resecentrum upplevdes som icke transparent och öppen på grund av det faktum 
att det upplevdes som svårt att vara inne i terminalbyggnaden på kvällar och titta ut över resten av 

resecentrumet på grund av reflektioner i glaset. Nils Ericson terminalen kan också kännas mindre 

transparent på grund av att det finns små dolda skrymslen i terminalen.  

 
Resultatet från intervjuerna visar att trygghet är en betydande aspekt av hur en plats upplevs, särskilt när 

jämställdhet kom på tal. Sättet som kvinnorna och männen pratade om trygghet kopplas främst samman 

med det sociala samspelet då det bland annat påtalades att kvinnor generellt är mer utsatta i det offentliga 
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än vad män är och att kvinnor i allmänhet känner en större rädsla och oro. Det framkom att otryggheten 

ökade om knutpunkterna var ödsliga. Vid Nils Ericson terminalen framkom också att kvinnor kände 
obehag att vistas på terminalen under kvällar och nätter då främst yngre män uppehölls sig på terminalen, 

man var tacksam att säkerhetsvakter patrullerade terminalen. Detta stärker tesen om att det är människorna 

som skapar platsen och det sociala samspelet är en viktig faktor om en plats upplevs som trygg eller inte.  

 

5.4. Långa och föränderliga planeringsprocesser 
 

Tankarna som ledde fram till dagens Nils Ericson terminalen påbörjades under mitten av 1980-talet och 
först 1996, ett decennium senare, stod terminalen klar. 2006 pekades Stenpiren ut som en möjlig plats för 

en kommunikationsknutpunkt och Stenpiren resecentrum invigdes 2016. Planeringsprocesser för 

knutpunkter kan alltså konstateras vara långa. Det kan också konstateras att planeringsprocesser är 
föränderliga och beroende av sin tid. Intervjuerna med nyckelpersoner som deltog i planeringen menar att 

dagens planeringsprocesser är bredare än de planeringsprocesser som studerades inom ramen för denna 

studie. Det är exempelvis samråd med fler grupper nu än tidigare. Betoningen på att beakta sociala 

aspekter har ökat och blivit allt mer formaliserad genom bland annat checklistor. Detta stödjer forskning 
som visar att planeringen går från en rationell till en mer kommunikativ planeringsinsats (Larsson, 2006 

samt Larsson och Jalakas, 2014). Det är ur ett demokratiskt perspektiv positivt att planeringsprocesserna 

för kollektivtrafikknutpunkter blir allt bredare genom att bland annat samråda med fler grupper. Dock bör 
de ansvariga aktörerna inom planeringsprocesserna vara medvetna om sin maktposition, då det är 

planerarna som påverkar dagordningen och därmed vilka personer som kommer till tals och hur de bemöts 

(Larsson och Jalakas, 2014).  
 

5.5. Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum som 
kollektivtrafikknutpunkter  
 

Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum planerades för att bli knutpunkter och resultatet visar 

att platserna används utifrån det planerade syftet. Nyttjandet av platserna kopplades samman med 

kollektivtrafiken, vid Stenpiren resecentrum styrde älvtrafikens tidtabell i stor utsträckning flödet av 
människor på resecentrumet. Respondenterna bekräftade denna bild då kvinnor och män beskrev 

knutpunkterna utifrån funktioner som är förknippade med knutpunkter.  

 
Syftet med knutpunkter är att skapa goda förutsättningar för byten mellan samma eller olika trafikslag 

(Trafikverket och SKL, 2012), oftast länkas flera olika färdmedel samman och det finns tillgång till 

kundservice och annan service (Gibola Runnvik, 2014). Detta var något som diskuterades under 

intervjuerna med kvinnor och män som nyttjar de undersökta knutpunkterna. Det framhölls som positivt 
att olika färdmedel var samlade på ett ställe. Även den service som finns på knutpunkterna framhölls som 

positiv.  

 
Vid planering av kollektivtrafikknutpunkter lyfts knutpunktens lokalisering fram som en viktig del 

(Holmberg, 2010 samt Trafikverket och SKL, 2012) något som också diskuterades av kvinnor och män 

som nyttjar Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum. När det gäller Nils Ericson terminalen 
lyftes terminalens centrala läge fram, det sågs som positivt att terminalen låg i anslutning till bland annat 

centralstationen. Stenpiren resecentrums läge diskuterades också. Kvinnorna vid knutpunkten framhöll att 

knutpunkten låg fint till vid älven medan några män menade att lokaliseringen av knutpunkten inte var 

optimal då den ligger mittemellan målpunkter.  
 

Vid planering av knutpunkter framhålls även trafikinformation, väderskydd och service som viktiga delar 

(Holmberg, 2010 samt Trafikverket och SKL, 2012) något som också diskuterades av kvinnor och män 
som nyttjar Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum. Vid Nils Ericson terminalen ansåg 

kvinnorna och männen att informationen var god då det är lätt att hitta inne i terminalen. Vid Stenpiren 

resecentrum diskuterade kvinnorna att bytet mellan färdmedel fungerade väl tack vare god information. 
Vid Stenpiren resecentrum lyftes också möjligheten att sitta inne och vänta som något positivt. Detta 

framhölls även för Nils Ericson terminalen men i mindre utsträckning. Att det finns service framhåller 

främst kvinnor vid de båda knutpunkterna som positivt. Kvinnornas och männens beskrivningar av de två 
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knutpunkterna är i stor utsträckning överensstämmande, dock var kvinnornas beskrivningar något mer 

utförligare än männens generellt.   
 

5.6. Anspråkstagande av platser 
 
Genom att studera hur offentliga rum används av kvinnor och män kan undersökningar om genusdomän 

genomföras genom att se om kvinnor och/eller män tar platser i anspråk (Gibola Runnvik, 2014). 

Anspråkstagande av rum, appropriation, visar maktförhållanden på en plats eftersom det visar vilken 

grupp som har företräde till platsen (Wikström och Olsson, 2012). Under observationerna vid Nils Ericson 
terminalen och Stenpiren resecentrum fanns vissa tendenser till anspråkstagande, främst på Nils Ericson 

terminalen. Där approprierar yngre kvinnor genom att sitta på bänkarna på ett okonventionellt sätt, till 

exempel med fötterna på bänkarna. Män, inklusive yngre män, approprierar delar av terminalen genom att 
samlas i grupper om tre eller fler och genom att tala högt. Därmed kan det konstateras att vid vissa 

tillfällen skapades mindre genusdomän. Männens appropriering lyfts fram av vissa kvinnliga respondenter 

som obehagligt. Att genusdomän skapas på offentliga platser är problematiskt ur ett genusperspektiv då 

ena könets tillgång till platsen minskar på grund av att det andra könets anspråkstagande av platsen. 
Appropriation av offentliga rum och genusdomän i offentliga miljöer kan därmed bidra till ojämställda 

offentliga miljöer. 

 

5.7. Kollektivtrafikknutpunkter ur ett genusperspektiv 
 

Syftet med denna uppsats är att studera kollektivtrafikknutpunkter, som exempel på offentliga rum, ur ett 
genusperspektiv. Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum har fungerat som fall. Studien utgick 

ifrån två frågeställningar. I detta avsnitt kommer frågeställningarna att besvaras mer explicit utifrån 

ovanstående analys och diskussion.  

 

5.7.1. Hur behandlades jämställdhet i planeringsprocesserna för Nils 
Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum?  
 

I planeringsprocesserna av Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum behandlades inte 

jämställdhet explicit då kvinnor och män inte lyftes fram som enskilda grupper som kan tänkas ha olika 
erfarenheter, behov och önskemål. Resultatet visar att ambitionen för Nils Ericson terminalen och 

Stenpiren resecentrum var att skapa knutpunkter som var öppna och tillgängliga för alla. Genom 

ambitionen fanns en föreställning bland de inblandade aktörerna att jämställdhet indirekt har beaktas i och 

med att ”alla” innefattar kvinnor och män. Tidigare studier visar dock att en planering för alla i själva 
verket är en planering för mannen i och med att en planering för alla innebär ett mänskligt perspektiv där 

mannen utgör normen.   

 
Bland de inblandade aktörerna fanns en medvetenhet om att offentliga rum bör vara öppna och 

tillgängliga för alla och att det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. För att uppnå ambitionen om 

tillgängliga och öppna knutpunkter för alla arbetade de inblandade aktörerna med att öka tillgängligheten 

för personer med funktionsnedsättningar. Eftersom det finns tydliga lagkrav och organisationer som aktivt 
arbetar för att öka tillgängligheten för denna grupp fick frågan en tydlig roll i planeringsprocesserna. 

Trygghet diskuterades också i syfte att uppnå ambitionen om knutpunkter för alla. Trygghetsaspekter lyfts 

ofta fram som en jämställdhetsfråga när offentliga rum och planering kopplas samman med genus 
eftersom många kvinnor begränsar sin rörelsefrihet på grund av rädsla. Genom att fokusera på trygghet 

kan det tolkas som om jämställdhet indirekt behandlades i planeringsprocesserna för Nils Ericson 

terminalen och Stenpiren resecentrum. 
 

Analysen visar dock att det går att arbeta mer explicit med jämställdhetsfrågor i planeringsprocesser och 

att det går att ta jämställdhetsperspektivet ett steg längre än vad som gjorts i de undersökta fallen. Genom 

att utveckla lagrum samt verktyg och metoder kan jämställdhet befästas på ett tydligare sätt av samhället 
som en prioriterad fråga. Jämställdhetsperspektivet kan tas ett steg längre i planeringsprocesser vid till 

exempel arbetet med ökad trygghet. Befolkade platser lyfts fram som en aspekt som kan öka tryggheten 

på en plats då människor som är på platsen säkerställer att en viss social acceptabel ordning upprätthålls. 
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Den sociala acceptabla ordning som finns bygger på rådande genuskontrakt. Detta bör problematiseras för 

att minska risken med att befästa dagens ojämlikhet. Problematiseras inte ojämlikheten mellan kvinnor 
och män är det svårt att förändra den och därmed skapa ett mer jämställt samhälle.  

 

5.7.2. Hur används och upplevs Nils Ericson terminalen respektive 
Stenpiren resecentrum av kvinnor och män som nyttjar dessa plaster?  
 

Användandet av Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum är starkt förknippat med 
kollektivtrafiken som trafikerar respektive knutpunkt. Kvinnor och män befinner sig i första hand som 

kollektivtrafikresenärer i väntan på sin buss, spårvagn eller båt. Detta bekräftades genom de intervjuer 

med kvinnor och män som nyttjar Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum då platsernas 
beskrevs utifrån funktioner och egenskaper som är förknippade med knutpunkter, så som flera färdmedel 

samlade på ett ställe, trafikinformation och väntmöjligheter. Överlag beskrev kvinnorna och männen 

knutpunkterna på likande sätt även om kvinnorna var generellt mer utförliga i sina beskrivningar jämfört 

med männen.  
 

Genom tendenser till anspråkstagande av delar av knutpunkterna, främst på Nils Ericson terminalen, 

skapas mindre genusdomän. Yngre kvinnor approprierar främst i par genom att sitta med fötterna på 
bänkarna, medan män, inklusive yngre män, samlas i större grupper och talar högt. Vissa kvinnor upplever 

männens anspråkstagande av Nils Ericson terminalen som obehaglig. När platser approprieras av en grupp 

utestängs andra grupper. När genusdomän skapas innebär det att de personer som inte är en del av gruppen 

kopplad till det kön som tar platsen i anspråk utestängs.  
 

Kvinnor och män på Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum menar att kvinnor och män kan 

ha olika upplevelser när de befinner sig på samma platser. En aspekt som framkom kring detta var 
trygghet. Båda könen påpekade att kvinnor är mer utsatta än män i offentliga rum, särskilt på kvällar och 

nätter, och kände därmed en större otrygghet än män. Det framkom att det sociala samspelet på platsen 

inverkar hur platsen upplevs ur ett trygghetsperspektiv.  
 

Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum upplevs överlag som jämställda platser av både 

kvinnor och män, vilket är positivt då det innebär att kvinnor och män upplever sig ha samma möjligheter, 

skyldigheter och rättigheter att nyttja och vistas på dessa knutpunkter. Men både Nils Ericson terminalen 
och Stenpiren resecentrum upplevdes också som otrygga och därmed också som ojämställda. Att platser 

upplevs som ojämställda är problematiskt i och med att offentliga rum inte kan nyttjas av kvinnor och män 

på lika villkor.  
 

Analysen visar att det sociala samspelet är en viktig faktor hur knutpunkterna upplevs. Knutpunkterna 

upplevs som trygga då de är befolkade, samtidigt upplevs knutpunkterna som otrygga på grund 
genusdomän skapade av män. Även avsaknad av andra människor påverkar hur platser upplevs. När 

knutpunkterna var folktomma upplevdes de som ödsliga och läskiga. Graden av trygghet är därmed 

påverkad av det sociala samspelet och upplevelsen av trygghet var en viktig aspekt att beakta för att 

avgöra om knutpunkterna var jämställda eller inte. Genom att analysera genuskontrakt, det sociala 
samspelet mellan kvinnor och män, kan en ökad förståelse hur offentliga rum upplevs av kvinnor och män 

uppnås.    
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6. Avslutning 
 

I detta kapitel sammanfattas studiens resultat för att vidare diskutera hur resultatet kan tillämpas och ge 
förslag på fortsatt forskning inom planering och genus. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

studiens viktigaste slutsatser.  

 

6.1. Sammanfattning och fortsatt forskning 
 

Ett syfte med denna studie är att bidra med kvalitativa kunskaper inom samhällsplanering kopplat till 

jämställdhet och genus. Detta syfte har uppnåtts genom att undersöka Nils Ericson terminalen och 
Stenpiren resecentrum i Göteborg.  

 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. 
För att identifiera vad som behöver åtgärdas för att uppnå målet om ett jämställt samhälle kan ett 

genusperspektiv tillämpas. Genusperspektiv kan ses som ett analysverktyg för att blottlägga normer kring 

kvinnor och män. Genus är detsamma som det sociala könet, sociala konstruktioner som skapar 

förväntningar på hur kvinnor och män ska vara.  
 

Alla människor, både kvinnor och män, ska ha tillgång till det offentliga rummet. Det är viktigt ur ett 

demokratiperspektiv, men i praktiken varierar tillgången mellan grupperna kvinnor och män. Studier visar 
att kvinnor och män har olika rörelsemönster när de rör sig i det offentliga, dessa är i hög utsträckning 

kopplade till genus. Studier visar också att kvinnor och män har olika upplevelser av att röra sig i 

offentliga miljöer, till exempel begränsas kvinnors rörelsefrihet av rädsla för sexuellt våld.  

 
Samhällsplaneringen syftar bland annat till att skapa offentliga miljöer där alla är människor välkomna. 

Kollektivtrafikbranschen arbetar för att fler ska kunna och vilja resa kollektivt, därför tillämpas ett hela-

resan-perspektiv. Knutpunkter är en viktig del ur det perspektivet.  
 

När jämställdhet och genus kopplas samman med samhällsplanering och offentliga rum visar det sig att tre 

aspekter är centrala:  

 Planeringsprocess. För att lyckas med jämställdhetsintegrering inom samhällsplaneringsprocessen 

krävs det att inblandade aktörer i planeringen ändrar gamla tankesätt och attityder från den 

traditionellt manliga planerarrollen som planerar för ”alla” och istället sträva mot en planerarroll 

som är mer öppen att ta till sig erfarenheter och kunskaper från olika grupper. 

 Fysisk utformning. Den fysiska utformningen av en plats påverkar hur platsen används och 

därmed vilken typ av sociala samspel som kan ta form på platsen.  

 Socialt samspel. Män och kvinnors roller och agerande kan förstås med hjälp av genuskontrakt. 

Detta kontrakt innehåller aspekter av över- och underordning och kan yttra sig i synen på vilka 

platser kvinnor och män får beträda, hur kvinnor och män ska bete sig och vilka sysslor kvinnor 

och män får ta sig an. Detta påverkar hur det sociala samspelet i offentliga miljöer ser ut. 
 

För uppsatsens empiriska delar har en genomgång an plandokument och intervjuer med nyckelpersoner 

från planeringsprocesserna för Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum genomförts. Även 
platsobservationer på de två knutpunkterna har genomförts liksom kortare intervjuer med kvinnor och 

män som nyttjar Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum.  

 

Resultatet visar att jämställdhet uttryckligen inte behandlades i planeringsprocesserna för Nils Ericson 
terminalen och Stenpiren resecentrum men en tolkning är att jämställdhet är en del i arbetet med att skapa 

knutpunkter öppna och tillgängliga för alla. För att uppnå ambitionen om välkomnande knutpunkter för 

alla betonades vikten av att människor ska känna sig trygga på knutpunkterna samt ett arbete kring ökad 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Tidigare forskning kring samhällsplanering och 

jämställdhet har visat att det finns risker med en planering som syftar till att vara ”för alla”. 

Planeringsprocesser som inte explicit belyser jämställdhet riskerar att skapa ojämställda offentliga rum 

och att befästa manliga normer. Resultatet från denna studie visar att detta nödvändigtvis inte är sant. 
Platsobservationerna och intervjuer med kvinnor och män som nyttjar Nils Ericson terminalen och 
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Stenpiren resecentrum visar att knutpunkterna kan ses som både jämställda och ojämställda och att det är 

det sociala samspelet mellan kvinnor och män är en viktig faktor för hur individer upplever platsen.  
 

Analysen visar att det finns områden där fortsatt forskning är nödvändig kring planerings- och genusteori 

och/eller områden som kan utvecklas vid praktisk tillämpning av jämställdhetsperspektivet inom 

planeringsprocesser. Inom den praktiska planeringsverksamheten behövs exempelvis en större förståelse 
för att kvinnor och män kan ha olika upplevelser, erfarenheter, behov och önskningar och därmed kan 

ställa olika krav på hur till exempel offentliga rum ska utvecklas men även hur planeringsprocessen 

genomförs. Ansvariga aktörer för planeringen bör inte längre ha ett könsneutralt förhållningssätt för att 
inte riskera att planera för den manliga normen, gruppen kvinnor respektive män bör synliggöras.  

 

Resultatet visar att planeringen går mot en allt mer kommunikativ planeringspraktik och det finns en 
påbörjad utveckling av planeringen där sociala aspekter får en allt mer framträdande roll. Det är önskvärt 

att säkerställa att den utvecklingen består. Det är också viktigt för de ansvariga aktörerna i 

planeringsprocessen att inse sin maktposition, det är de som sätter agendan och avgör vilka som kommer 

till tals och hur deras talan tas emot, eftersom genus handlar om ett ojämlikt maktförhållande mellan 
kvinnor och män.  

 

Det sociala samspelet mellan människor är viktig faktor kring hur offentliga rum används och upplevs. 
För att bättre förstå hur offentliga rum används och upplevs av kvinnor och män är det också relevant att 

genuskontrakt synliggörs och problematiseras i högre utsträckning eftersom genuskontrakt styr samspelet 

mellan kvinnor och män. Genuskontrakt upprätthålls av kvinnor och män och är föränderliga, synliggörs 
inte genusföreställningarna kan det försvåra förändringen av genuskontrakt och därmed riskerar dagens 

ojämställdhet att befästas. En fråga att arbeta vidare med kan vara ”vilken roll har genuskontrakt för 

sociala samspel mellan kvinnor och män i offentliga rum?”.  

 

6.2. Slutsatser  
 

Studiens viktigaste slutsatser är följande:  

 Planeringsprocesser och den fysiska utformningen av en plats är viktiga aspekter att arbeta med 

vid utvecklingen av jämställda offentliga rum. Även det sociala samspelet är en viktig faktor om 

offentliga rum upplevs som jämställda eller inte. Kvinnor och män kan uppleva knutpunkter som 

jämställda även om jämställdhet inte behandlades explicit inom planeringen för knutpunkterna.  
 

 Det är viktigt att arbeta med sociala aspekter i planeringsprocesser eftersom det kan säkerställa att 

offentliga rum blir tillgängliga och öppna för alla. För att säkerställa att jämställdhetsperspektiv 

beaktas inom planeringen finns lärdomar att hämta utifrån arbetet med ökad tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättningar.   
 

 För att kvinnor och män verkligen ska ha samma möjlighet att verka och vistas i det offentliga 

behöver offentliga rum teoretiskt vara lika öppna och tillgängliga för båda könen samtidigt som 

rummen upplevs som jämställda av både kvinnor och män. Graden av jämställdhet i offentliga 
rum är dels teoretiskt dels subjektiv därför kan begreppen användbarhet och tillgänglighet vara 

användbara vid genusanalyser. 

 

 Kvinnors och mäns samspel bygger på rådande genuskontrakt och såldes påverkas också kvinnors 

och mäns handlingar av dessa kontrakt. För att bidra till ett mer jämställt samhälle bör 

genuskontrakt i offentliga rum synliggöras och problematiseras, annars blir det svårt att förstå och 

förändra samspelet mellan kvinnor och män och dagens ojämställdhet riskeras att befästas.  

 

 Kön är en viktig identitetskategori, men det finns andra minst lika viktiga och ibland viktigare 

identitetskategorier. Kön är nödvändigtvis inte den mest framträdande identitetskategori på 

knutpunkter eftersom knutpunkter främst används utifrån de funktioner som traditionellt finns på 

knutpunkter. På knutpunkter ser kvinnor och män sig själva i första hand som resenärer.   
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Tack 
 

Tiden vid mastersprogrammet i hållbar utveckling vid Uppsala universitet lider nu mot sitt slut och det var 
varit en underbar resa. Tack alla MSD:are som har förgyllt tiden. Denna uppsats är examensarbetet inom 

ramen för mastersprogrammet i hållbar utveckling.  

 

Det har varit en spännande resa att få skriva mastersuppsats, att förkovra sig i ett självvalt ämne har varit 
otroligt lärorikt, givande och roligt på många sätt. Under resans gång har det funnits människor som har 

varit delaktiga på ett eller annat sätt, i detta avsnitt vill jag passa på att tacka dem.  

 
Ett särskilt tack vill jag rikta till de respondenter som deltog i studien, utan deras medverkan hade denna 

uppsats inte blivit det den är. Ett stort tack Stefan Ekman, Rolf Fant, Margareta Lindeberg, Henrik 

Fogelklou, Pekka Läppenen och detaljplanehandläggaren från Göteborgs Stad. Er kunskap om 

planeringsprocesserna för Nils Ericson terminalen respektive Stenpiren samt era reflektioner kring 
jämställdhet har varit mycket värdefulla. Ett stort tack även till alla de kvinnor och män som lät sig 

intervjuas vid Nils Ericson terminalen och Stenpiren resecentrum den 13-19 mars 2017.  

 
Jag vill också rikta ett särskilt tack till min handledare Susanne Stenbacka – din erfarenhet och kunskap 

har bidragit till en värdefull vägledning under arbetets gång. Tusen tack! 

 
Tack till Sofia Cele, utvärderare, Björn Lund, examinator och Isabel Sarenmalm, opponent, för 

kommentarer och synpunkter – er feedback har varit mycket uppskattad.  

 

Jag vill också tacka Hannes och Sanna för deras gästfrihet under mina fältarbetsveckor i Göteborg - er 
uppblåsbara madrass och goda veganska mat gjorde mig både utvilad och mätt inför intervjuer och 

observationer. Ert goda sällskap var ett stort plus i kanten! 

 
Sist men inte minst, ett stort tack till Samuel som har kommit med värdefulla kommentarer och 

synpunkter – du har varit ett fint stöd under denna process. ♥  

 
 

 

 

 
 

 

Karolin Adamsson 
Uppsala, 2017-06-12  
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Bilaga 1.  
Intervjuguide inför intervjuer med nyckelpersoner från 
planeringsprocesserna 
 

 

Inled med att berätta kort om upplägget för intervjun och syftet med uppsatsen. 
 

Berätta om lite om dig själv, vilken roll hade du i projektet?  

Titel, organisation 

 

Berätta allmänt om planeringsprocessen för Nils Ericson terminalen/Stenpiren resecentrum. 

 När startade processen? Vilka aktörer var involverade? Hur såg ansvarsfördelningen ut?  

 Hur såg samrådsprocessen ut? Vilka grupper försökte man nå? Hur kom de till tals? På vilket sätt 

påverkade samrådet utfallet?  

 Vilka mål fanns för projektet? Vilka var de styrande/mest vägledande målen?  

 

Vad för typ av plats ville ni skapa på Nils Ericson terminalen/Stenpiren resecentrum?  

 Vilka funktioner skulle platsen ha?  

 Hur ville ni under planeringsprocessen att platsen skulle upplevas av de som nyttjar platsen? 

 Hur tänkte ni särskilt kring hållplatsutformningen, bytesmöjligheterna och väntmöjligheterna? 

 

Vid planeringen av knutpunkten – vilka målgrupper talade man om under planeringsprocessen?  

 För vem/vilka har ni planerat för?  

 Hur har ni tagit del av deras erfarenheter, kunskaper och behov som underlag för planeringen?  

 På vilket sätt har deras behov och önskemål tillgodosetts under planeringen?  

 Fanns det behov och önskemål som inte gick att tillgodose?  

 Vilka grupper eller kategorier av människor talar man om? Hur talar man om dem? Hur får de 

komma till tals? Vem/Vilka representerar målgrupperna?  

 

Berätta om din syn på jämställdhet och jämställdhet i samhällsplaneringen.  

 Hur definierar du jämställdhet?  

 Hur ser du på planeringens möjligheter vad gäller att påverka jämställdheten? Vilka möjligheter 

respektive begränsningar finns?  

 Tror du att olika grupper av människor, baserat på t.ex. kön eller ålder, reser på samma sätt, har 

samma behov och erfarenheter? Hur kan man tänka sig att det skiljer sig?  

 

Behandlades jämställdhet i planeringen av Nils Ericson terminalen/Stenpiren resecentrum? I så fall, 

på vilket sätt?  

 

Till sist, har du något mer att berätta som du tror kan vara värdefullt för denna studie? Något att 

tillägga?  

 

Tack för att du tog dig tid att ställa upp på denna intervju. 
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Bilaga 2.  
Korta intervjuer med kvinnor och män på Nils Ericson terminalen 
respektive Stenpiren resecentrum  
 

I bilagan redovisas intervjuguiden som användes vid de kortare intervjuerna på Nils Ericson terminalen 

och Stenpiren resecentrum. I bilagan redovisas även när platsobservationerna vid respektive knutpunkt 
genomfördes samt hur många kvinnor och män som intervjuades på respektive knutpunkt och 

respondenternas ålder, se tabellen på nästa sida.  

 
 

 

 

Intervjuguide 
 

Hej!  

Mitt namn är Karolin Adamsson och jag är student vid Uppsala universitet. Jag gör en studie om Nils 
Ericson terminalen/Stenpiren resecentrum och jag är nyfiken på vad du tycker om denna terminal. Får jag 

ställa några frågor till dig?  

 
Hur skulle du beskriva Nils Ericson terminalen/Stenpiren resecentrum?  

Hur upplever du Nils Ericson terminalen/Stenpiren resecentrum?  

 

Vad är bra med Nils Ericson terminalen/Stenpiren resecentrum? 
Vad är dåligt/mindre bra/kan förbättras med Nils Ericson terminalen/Stenpiren resecentrum?  

 

Vad tänker du på när jag berättar att kvinnor och män kan olika upplevelser av samma plats?  
Jämställdhet innebär att både kvinnor och män har likvärdiga rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

Upplever du att Nils Ericson terminalen/Stenpiren resecentrum är jämställd?  

 

Till sist, hur gammal är du?  
 

Tack för ditt deltagande och ha en fortsatt trevlig dag/kväll!  
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Nils Ericson terminalen Stenpiren resecentrum 

 Kvinnor Män  Kvinnor Män 

Onsdag 7.00–8.00 27 år 39 år Tisdag 7.00–8.15 52 år 61 år 

 51 år  57 år  45/55 år 35 år 

 ca 35 år 26 år  32 år 53 år 

  40 år  33 år     16/16/16 år 

      

Onsdag 11.00–13.00 53 år 43 år Tisdag 11.00–13.00 ca 60 år 27 år 

 57 år 18 år  30 år 52 år 

 71 år 81 år  62 år 27 år 

  23 år    25 år 62 år 

     19 år 49 år 

Torsdag 16.00–18.00 17 år  23 år     

 52 år 48 år  Onsdag 16.00–17.30 32/33 år 26 år 

 38 år 26 år  25 år 62 år 

 22 år 34 år  17 år 38 år 

    65 år   52 år   

      

Torsdag 19.00–21.00 20 år 23 år Onsdag 19.00–20.30 29 år 46 år 

 50 år 59 år  41 år 70 år 

  44 år 19 år   70 år 24 år 

      

Torsdag 22.00–22.30   Torsdag 21.15–21.45   

      

Lördag 14.00–15.00 56 år 17 år Fredag 18.00–19.30 16 år 77 år 

 20 år 72 år  ca 50 år 25 år 

  31 år 19 år  59 år 58 år 

     38 år 34 år 

Lördag 17.30–19.00 67 år 25 år    

 25 år 26 år Lördag 12.45–13.45 54 år 62 år 

  87 år 58 år    26 år 57 år 

            

Totalt per kön 21 21 Totalt per kön 23 23 

Totalt 42 Totalt 46 (42 intervjuer) 
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