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ABSTRACT 

Eriksson, M. 2016. Vad gör en offentlig plats jämställd – En intervjustudie. Uppsatser 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Masteruppsats i kulturgeografi 30hp, 

VT16 

    
Planeringens främsta uppgift är att forma stadens offentliga rum, det vill säga den bebyggelsemiljö som är till för 

allmänheten och som utgörs av exempelvis torg, parker och passager. Gestaltningen av de offentliga rummen har 

stor betydelse då det är genom planering och arkitektur som de materiella förutsättningarna för rörelsemönster 

skapas. Det offentliga rummets strukturer utgörs av makt och underordning utifrån samhällets sociala och 

ekonomiska system. Ett sätt att förstå det offentliga rummets hierarkiska struktur är genom feministisk teori. Idag 

finns riktlinjer både från Europeiska Unionen och från staten för kommunerna att förhålla sig till när det gäller 

jämställdhetsmål. Men för att kunna tillämpa jämställdhetsperspektivet i praktiken i gestaltningen av de offentliga 

utrymmena krävs kunskap, något som inte finns i tillräckligt stor utsträckning bland planerare eller i 

planeringsprocesser. I takt med att jämställdhet etablerats på en politisk agenda har också en ny grupp experter 

vuxit fram. Det är erfarenheterna från några av dessa experter om jämställdhet inom planeringsfältet som denna 

uppsats empiriskt baseras på. Genom intervjustudie ämnar uppsatsen undersöka vad som utgör hinder för 

jämställdhet inom planeringsprocessen samt hur en slutgiltig gestaltning av en offentlig plats kan bidra till att 

socialt konstruerade könsmönster överskrids. 
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1. INLEDNING 
 

I stadens offentliga rum, det vill säga den bebyggelsemiljö i form av passager, torg och parker, 

som är tillgänglig för allmänheten, har samhällets sociala och ekonomiska system skapat och 

reproducerat sociala mönster och maktrelationer (Lefebvre, 1991). Männen har i det offentliga 

rummets maktstruktur varit överordnade kvinnor. De har traditionellt sett kunnat röra sig fritt i 

offentlighetens arena, medan kvinnorna traditionellt sett varit förvisade till hemmets arena 

(Larsson, 2006; Listerborn, 2002). Planering har som främsta uppgift att forma stadens 

offentliga rum (Larsson, 2006). Utformning och gestaltning av offentliga rum är av stor 

betydelse då det är det som skapar de materiella förutsättningarna för rörelsemönster, sociala 

möten och en känsla av trygghet eller otrygghet (Legeby, 2013). Idag förekommer fortfarande 

en bestämd uppfattning inom planeringen om vad som är manligt eller kvinnligt och det får 

betydelse för hur stadens offentliga rum utformas och bidrar på så sätt även till att reproducera 

sociala beteenden (Forsberg, 2005). Men planeringens aktörer har också en möjlighet att 

förändra traditionella maktstrukturer. För att kunna planera jämställt krävs dock att det finns 

kunskap om vad jämställdhet i offentliga rum innebär samt vilka konsekvenser ett 

jämställdhetsperspektiv kan få för planeringsprocessen (Larsson och Jalkas, 2008). 

Den Europiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män är en deklaration 

som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter för att uppnå 

jämställdhet. Utöver ett erkännande av jämställdhet i lagen, kräver Europeiska Unionen att 

jämlikhet tillämpas inom såväl politiska, ekonomiska, sociala och kulturella områden. EU 

menar att kommuner, som är de som står nära folket, är de som med hjälp av nya metoder och 

genom strukturförändringar kan göra insatser (Council of European Municipalities and 

Regions, 2006). Övriga jämställdhetsmål som Sveriges kommuner har att förhålla sig till är dels 

regeringens övergripande målsättning för jämställdhetspolitik samt de riktlinjer som anges i 

plan- och bygglagen (SFS 2010:900). När det gäller den fysiska planeringen är det ingen 

självklarhet för Sveriges kommuner hur allmänna mål ska överföras till planeringsprocess och 

gestaltning. Dels eftersom att tolkningen av begreppet jämställdhet är godtycklig och dels 

eftersom att planeringens aktörer ingår i en normstruktur som påverkar 

planeringsverksamheten. Flera institutioner och kommuner har tagit fram checklistor och 

handböcker för att försöka förenkla ett praktiskt genomförande, men dessa verktyg har främst 

behandlat ett övergripande socialt perspektiv och inte specifikt ett jämställdhetsperspektiv. 

Dessutom saknar de en analys av bakomliggande mönster av makt och underordning i 

planeringsprocessen (Larsson och Jalakas, 2008). 

I och med att jämställhet etablerats som ett särskilt område inom politiken har 

möjligheterna att formulera och förankra idéer utvecklats. Jämställdhet på den politiska 

agendan har även resulterat i att en ny grupp av experter fått en viktig roll i arbetet med att 

tillämpa jämställdhet i praktiken (Molina, 2011).  

Feministiska teorier som genus och intersektionalitet har visat sig användbara för att 

undersöka underliggande maktstrukturer i samhället. Däremot har inte genusforskning och 

planeringsteori inte undersökts i samspel i någon större utsträckning (Friberg och Larsson, 

2002; Boverket, 2010b). 

Ett på senare år växande intresse för planering för jämställdhet i media och i diskussioner 

på offentliga seminarier visar på frågans aktualitet (Hillborg, 2016). 

Eftersom jämställdhetsmålen för planeringen är ospecifika och svåra att tolka samt att 

tidigare forskning inte i tillräckligt stor utsträckning undersökt jämställdhetsaspekten i 

planering generellt och på en offentlig plats specifikt, valde jag att försöka ta reda på hur en 

offentlig plats kan göras mer jämställd genom att genomföra en intervjustudie med några av 

dem inom planeringsfältet som skulle kunna kallas för jämställdhetsexperter. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Genom kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma som besitter en form av expertroll om 

jämställdhet inom planeringsfältet ämnar denna uppsats undersöka både vad som utgör hinder 

för jämställdhet inom planeringsprocessen samt hur en slutgiltig gestaltning av en offentlig plats 

kan bidra till att socialt konstruerade könsmönster överskrids. Uppsatsens syfte är att ta del av 

jämställdhetsexperters erfarenhet och att på så sätt försöka besvara följande frågeställningar:  

  

- Vilka erfarenheter av planering för jämställdhet på en offentlig plats har jämställdhetsexperter 

inom fältet fysisk planering? 

 

- Vad hindrar en planeringsprocess från att ta in jämställdhetsperspektivet i praktiken idag? 

 

- Hur kan fysisk gestaltning på en offentlig plats uppmuntra till ett överskridande av socialt 

konstruerade könsmönster? 

 

1.2 Avgränsningar 
Denna uppsats avgränsas till en svensk kontext. Uppsatsen har avgränsats till att studera om en 

offentlig plats kan planeras så att den blir mer jämställd, i den meningen att den kan uppmuntra 

till att fler överskrider traditionella könsmönster, samt hur processen kan se ut på vägen dit. En 

offentlig plats definieras i denna uppsats som: ”en del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för 

allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker” (NE 2016). När jag senare i denna 

uppsats diskuterar ett offentligt rum gör jag det med utgångspunkten att det är inom det 

offentliga rummet som en offentlig plats befinner sig. 

De jämställdhetsexperter som intervjuats verkar alla i tätorter. Denna uppsats avser alltså 

inte uttala hur det skulle kunna se ut på landsbygden.  

 

1.3 Centrala begrepp 
Jämställdhet innebär att ”kvinnor och män är lika värda och har samma rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter”. Jämställdhet handlar enbart om skillnader och likheter mellan könen, alltså 

mellan kvinnor och män eller flickor och pojkar (Boverket, 2010a). 

Jämlikhet är ett närliggande begrepp där likheter och skillnader mellan olika typer av 

människor lyfts fram. Jämlikhet inkluderar alltså fler aspekter som till exempel etnisk bakgrund, 

socioekonomisk bakgrund samt funktionshinder. Även om jämställdhet och jämlikhet tenderar 

att tangera varandra i många sammanhang så ligger fokus i denna uppsats på jämställdhet (NE 

2016; Boverket, 2010a). 

I diskussioner om jämställdhet kommer även begreppet genus ofta upp. Genus är ett 

begrepp som används för att ”förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 

sammantagna formar människors sociala kön” (NE 2016). Kön och genus kan användas 

parallellt (Boverket, 2010b), vilket är sättet begreppen kommer användas på i denna uppsats. 

Kön avser i denna uppsats alltså det sociala könet, det vill säga de förväntningar som finns på 

kvinnor och män utifrån föreställningarna om vad som är kvinnligt respektive manligt (NE 

2016).  

 

1.4 Uppsatsens ämnesmässiga kontext: Feministisk kulturgeografi och 

planeringsteori 
Uppsatsen positionerar sig inom den feministiska kulturgeografin samt inom planeringsteori. 

Planering kan ses som ett sätt att utöva makt över tid och rum. Planeringen är inte värderingsfri 

eftersom att den innebär ett ständigt ställningstagande mellan olika valmöjligheter och en 

process som är beroende av mänskliga handlingar. I och med att nya samhälleliga förändringar 
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ständigt uppkommer, står planeringen ständigt inför nya problem. Planeringsteorier måste 

förändras i takt med att samhället förändras för att teorierna ska kunna tillämpas i verkligheten 

(Nyström och Tonell, 2012). Den tidiga planeringens mål var att skapa ordning i stadens 

offentliga rum och det fanns en uppfattning om att planerarna var de som var bäst lämpade för 

att avgöra hur en offentlig plats skulle utformas så att allmänhetens intresse tillvaratogs. Genom 

att uppfatta planering som framförallt en form av ingenjörskonst och en kvantitativ vetenskaplig 

praktik ansågs planerare kunna ha en objektiv syn på hur man bäst skulle utforma stadsrummen 

och därmed fanns heller inte aspekter som klass eller kön med i beräkningarna i någon vidare 

utsträckning. Planeringen kom därmed främst att utformas för den övre medelklassen (Fainstein 

och Fainstein, 1971). 

Inom den feministiska kulturgeografin handlade en av de tidigaste frågorna om att kritisera 

att stadens offentliga rum delades upp mellan två arenor – mellan hemmet och den arena som 

innefattade lönearbete. Kritiken mot att kvinnor associerades med den privata arenan och män 

med den offentliga utvecklades under 1970-talet och ifrågasatte de traditionella könsroller som 

skapats och omskapats av sociala och kulturella institutioner (McDowell, 1999). Henri 

Lefebvre (1991) var den första som argumenterade för att samhällets sociala och ekonomiska 

system, som styrs av institutioner och individer, skapar sociala mönster och maktrelationer. En 

av de pionjärerna inom feministisk geografi var Rose (1993), vars bidrag om geografiämnet 

som en mansdominerad disciplin var av stor betydelse för den kulturgeografiska debatten. 

Tidiga feministiska analyser identifierade och kritiserade en könsmaktsordning där männen var 

överordnade. De kritiserade att förväntningarna på kvinnor och män skiljde sig åt. Den naturliga 

associationen till kvinnor i hemmet ledde till att institutioner anpassades efter den normen. 

Denna sociala konstruktion har begränsat kvinnors rörelsemönster i det offentliga rummet 

(McDowell, 1999). Kritik och ifrågasättandet av det offentliga och det privata var en bidragande 

orsak till att fler kvinnor började lönearbeta. Trots att de offentliga rummen kom att delas av 

kvinnor och män så fanns fortfarande en uppfattning om att det var otryggt för kvinnor att röra 

sig i dem (McDowell. 2002).  

Feminismen utvecklades på 1980-talet till att försöka nå en djupare uppfattning om 

könsrelationer och identiteter utifrån fler kategorier än enbart kön. De teoretiska skillnaderna 

mellan olika feministiska geografer blev i och med detta mer tydliga och det går inte längre att 

tala om endast en feministisk geografi (Gregory m.fl., 2009). Senare feministiska analyser har 

uppmärksammat kvinnors erfarenheter och upplevelser i det offentliga rummet och det finns en 

medvetenhet om att kvinnor upplever strukturen på offentliga platser på ett annat sätt än män 

(Listerborn, 2002). Carina Listerborn (2001) är en forskare inom den feministiska 

kulturgeografin som fokuserat på rädslans geografi. Medan västvärlden fokuserade på 

skillnader, likheter och representation bland kön i det offentliga rummet hade östvärlden ett 

annat fokus nämligen att förändra kroppspolitik, vilket innebär att kvinnokroppen tillskrivs ett 

kulturellt värde och samtidigt utsätts för övergrepp. Östvärldens fokus låg även på att skapa 

kulturell, religiös, nationell och etnisk enhetlighet genom självständiga stater (Benhabib, 1996). 

I utvecklingsländer har arbetet mot könsmaktsordningen kommit att handla om att stärka 

kvinnors position i samhället genom att erbjuda mikrolån till kvinnor för att kunna starta egna 

företag, något som tidigare enbart varit förbehållet männen. När kvinnor blir en del av det 

ekonomiska systemet kan hela samhällsstrukturer omkullkastas (McDowell, 1999).  

Planeringsteoretikern Sandercock (1998) har utforskat fältet planeringsteori och 

feministisk teori gemensamt genom att förespråka medborgares delaktighet i 

planeringsprocessen som en kritisk verksamhet. Det finns dock mycket som inte är utforskat 

inom fältet feministisk teori och planeringsteori (Friberg och Larsson, 2002). 
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1.5 Disposition 
I nästa kapitel redovisas en genomgång av de metoder, i form av intervjustudie och 

dokumentstudie, som kommer att tillämpas i denna uppsats.  Uppsatsens metoder och 

tillvägagångssättet kommer att redovisas ingående. En redogörelse kommer även ges för urvalet 

av respondenter, hur det empiriska materialet analyserats, vilka etiska överväganden som gjorts 

samt hur idén till denna studie kom till. Det tredje kapitlet presenterar uppsatsens teoretiska 

ramverk där kapitlets första avsnitt behandlar det offentliga rummets funktion och de 

maktstrukturer som utspelar sig där. Avsnittet följs av en beskrivning av feministisk teori som 

kan användas för att analysera det offentliga rummets maktstrukturer. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt om planeringsprocessens mål och utmaningar. Sedan presenteras det empiriska resultat 

som framkommit. Resultatet presenteras utifrån fyra olika teman. Slutligen diskuteras det 

empiriska resultatet i samspel med uppsatsens teori och där besvaras även uppsatsens 

frågeställningar. 

 

2. METODVAL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ forskningsansats. Denna metod innebär att ett fåtal 

studieobjekt undersöks för att uppnå djupare förståelse av ett ämne.  Den kvalitativa 

dataanalysen innebär att forskaren tolkar meningen av det empiriska resultat som framkommer 

och arbetar på ett induktivt sätt från specifik tolkning i det insamlade materialet, till mer 

generella teman (Creswell, 2014). Den kvalitativa forskningen möjliggör en mer nyanserad och 

ingående beskrivning av det fenomen som undersöks, till skillnad från den kvantitativa 

forskningen som undersöker mönster och generella samband. De detaljer som framkommer 

genom en kvalitativ ansats är viktiga då de ger en ökad förståelse för och sätter människors 

beteende i ett sammanhang (Bryman, 2011).  

För att på bästa sätt besvara uppsatsens frågeställningar om hur planering för jämställdhet 

kan se ut, vad som hindrar planeringsprocessen från att ta in jämställdhetsperspektivet i 

praktiken idag samt hur fysisk gestaltning på en offentlig plats kan uppmuntra till ett 

överskridande av socialt konstruerade könsmönster, har kvalitativa metoder i form av intervjuer 

med jämställdhetsexperter samt dokumentstudie använts.  I nedanstående kapitel kommer dessa 

metoder att redogöras för. I avsnittet som följer redovisas urvalet av respondenter och på vilket 

sätt det aktuella valet kan prägla studien. Nästföljande avsnitt redovisar hur jag gått tillväga i 

intervjustudien och dokumentstudien. Därefter redovisas tillvägagångssättet för analys av det 

empiriska materialet samt studiens etiska övervägningar och källkritik. Slutligen beskrivs 

upprinnelsen till denna studie vilket ger en fördjupad förståelse för varför en studie om 

planering för jämställdhet i offentliga rum är av betydelse. 

 

2.1 Urval 
De intervjuer som ligger till grund för uppsatsens empiri har genomförts med personer som är 

insatta och kunniga inom jämställdhet i planeringfältet, en form av jämställdhetsexperter. Det 

urvalskriterium jag satte upp på förhand var att respondenterna skulle ha erfarenhet av 

jämställdhet inom fältet fysisk planering.  Genom intervjuer ämnar uppsatsen ta del av 

jämställdhetsexperters erfarenheter av hur planering för jämställdhet på en offentlig plats kan 

gå till, vad som hindrar en planeringsprocess från att ta in jämställdhetsperspektivet i praktiken 

samt hur fysisk gestaltning på en offentlig plats kan uppmuntra till ett överskridande av socialt 

konstruerade könsmönster. 

De jämställdhetsexperter som i denna studie bidragit med sina erfarenheter av planering 

för jämställdhet är en del av det planeringskollektiv som verkar inom planeringsfältet. Westin 

(2010) gör i sin avhandling Planerat, alltför planerat ingen skillnad mellan ”planerare” och 
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”arkitekter” utan betonar istället de likheter som finns mellan dessa två utövare. Hon menar att 

oavsett vad man utformar handlar det om ett planerande sätt att tänka. Arkitekterna och 

planerarna är en del av ett gemensamt tankekollektiv, ett kollektiv där tankar och idéer ständigt 

utbyts och sätter sedan ramarna för vilka ställningstaganden som fattas inom planeringen.  

Ruane och Nilsson (2006) diskuterar att experter, det vill säga de som har erfarenhet och 

utbildning inom ett område, kan ge felaktig information. Denna uppsats ämnar enbart undersöka 

jämställdhetsexperters erfarenheter och deras berättelser kan därför inte tas för allmän sanning. 

Tillvägagångssättet för att hitta respondenter med den kunskap och erfarenhet som 

uppfyllde urvalskriteriet gick till så att jag började med att söka på internet och i tidningsutgåvor 

som fokuserar på att bevaka planeringstrender på olika sätt efter projekt där man arbetat just 

med att göra en plats mer jämställd. Jag tog kontakt med de som varit ansvariga för planering 

och genomförande av projektet samt, i planeringsprocessens slutskede, gestaltningen av 

platsen. Detta sätt att hitta respondenter består av ett målinriktat urval vilket är lämpligt att 

använda när forskaren gör ett medvetet val av respondenter då det är troligt att just dessa 

personer kommer att bidra med den mest värdefulla informationen inom det aktuella ämnet 

(Denscombe, 2009).  

För att hitta fler respondenter användes vid några intervjutillfällen ett så kallat 

snöbollsurval - en metod som innebär att en respondent hänvisade till en annan respondent som 

uppfyllde uppsatsens urvalskriterier. Snöbollsurval är, enligt Denscombe (2009) en effektiv 

teknik för att bygga upp ett rimligt urval och tekniken är också av det målinriktade slaget. 

Vidare användes deltagande i offentliga seminarier, med feministisk stadsplanering och 

trygghet i det offentliga rummet som övergripande tema, som ett sätt att få en fördjupad kunskap 

om hur det ser ut inom fältet idag. Genom deltagande i seminarier fick jag kännedom om namn 

på personer med expertkunskap inom planering för jämställdhet och som i en del fall, även här 

genom ett målinriktat urval, senare intervjuades. De aktuella seminarierna var ”Feministisk 

stadsplanering för att öka tryggheten i det offentliga rummet” som arrangerades av Stiftelsen 

Tryggare Sverige, samt ”Kvinnostaden – är en feministisk stadsplanering möjlig?” som 

arrangerades av S-kvinnor i Stockholm. Då det inte på förhand var uppenbart vilka som var de 

för uppsatsen mest givande respondenterna, var samtliga av de nämnda tillvägagångssätt 

nödvändiga för att hitta rätt.  

Det hade funnits mer att önska när det gäller antalet respondenter som uppfyllde det 

urvalskriterium jag satt upp på förhand. Vid en del tillfällen uppgav några av de personer jag 

kontaktade i uppsatsens startskede att de inte trodde sig ha tillräckligt mycket kunskap att bidra 

med, trots att de hade dokumenterad erfarenhet av jämställdhet inom planering. Samtliga 

respondenter som godkände medverkan i studien är kvinnor. Vid några tillfällen hänvisade 

respondenterna till varandra och av tio som tillfrågades tackade sju personer ja till att medverka 

i studien.  Det hade varit intressant att även intervjua en man då det i och med frågans karaktär 

hade varit intressant att se om den information som framkom skiljde sig åt mellan könen. I 

sökandet efter respondenter visade det sig dock vara betydligt fler kvinnor med expertkunskaper 

inom planering för jämställdhet. I det fall då jag bestämt träff med en man som arbetat med 

jämställdhet och planering, överlät han i sista sekund intervjun till sin kvinnliga kollega. 

I uppsatsens inledande genomfördes även en intervju med en detaljplanerare på Uppsala 

kommun. Intervjun kan bidra studien med inblick i en planerares verklighet och arbete med 

jämställdhet. 
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2.2 Intervjustudie 
Intervjuerna genomfördes på ett sätt som kan placeras någonstans i gränslandet mellan en 

ostrukturerad och en semistrukturerad form. Denscombe (2009) menar att ostrukturerade 

intervjuer och semistrukturerade intervjuer inte helt kan separeras utan snarare kan ses som på 

en ständigt glidande skala med syfte att upptäcka snarare än att kontrollera. Kvalitativ forskning 

tenderar, enligt Bryman (2011, s. 372) att vara ostrukturerad vilket möjliggör att man utvecklar 

begrepp som bygger på det empiriska material som samlats in. Det övergripande temat för 

intervjuerna har varit erfarenheten av jämställd planering. Genom att utforma intervjufrågor 

med syfte att upptäcka respondenternas erfarenheter inom ramen för uppsatsens 

frågeställningar lämnas en hel del frihet och utrymme åt respondenterna att prata omkring 

frågorna och att väcka egna tankar. Det är dock viktigt att behålla en viss struktur för att 

garantera att man inte rör sig iväg från just uppsatsens syfte och frågeställningar. Arbetssättet 

att genomföra en närmast ostrukturerad intervju ställer vissa krav på forskaren när det gäller att 

vara lyhörd, utforma intervjufrågor samt på förmågan att kunna specificera frågan eller utforska 

de svar som ges (Bell, 1995). En ostrukturerad intervjuform gör det svårare att klassificera data 

men det bidrar också till att man inte riskerar att utesluta en del av respondentens erfarenheter 

som kan vara viktiga för undersökningen genom att ställa ”fel” frågor (Denscombe, 2009). Då 

varje intervju utgick från var och en av respondenternas egna erfarenhet skiljde sig 

följdfrågorna något åt, men en viss intervjuguide med samma utgångspunkt till för alla 

respondenter går ändå att följa. När det gäller en intervjuform någonstans mellan ostrukturerad 

och semistrukturerad inleds, efter Brymans (2011) modell, intervjun med vad som skulle kunna 

kategoriseras som en direkt fråga då forskaren vill ta reda på respondenternas upplevelser och 

erfarenheter av temat, i det här fallet jämställd planering. Sedan används sonderingsfrågor, det 

vill säga att forskaren följer upp svaret och ber respondenten att vidareutveckla svaret. Det som 

är tanken med sonderingsfrågor är att respondenterna ska tänka vidare på ett visst tema och ge 

mer detaljerade svar. Bryman (2011, s. 428) anger att: ”[…] det är sonderingsfrågan som ger 

upphov till de mer detaljerade svaren, och det är just det som är dess uppgift.” En intervjumetod 

medsonderingsfrågor kräver att forskaren noggrant lyssnar in de svar som respondenten ger. 

Vid en del av intervjuerna var sonderingsfrågor nödvändiga och vid en del var de inte det. 

Intervjuerna gick mer specifikt till så att de inleddes med att respondenterna ombads beskriva 

vilken erfarenhet de har av att planera för jämställdhet och hur de arbetat med det. Sedan 

uppföljdes svaren med sonderingsfrågor som ”Hur tänkte ni mer specifikt?” eller ”Just på det 

här projektet då i XX pratade ni ju med unga tjejer, men fanns det något annat sätt ni kunde ha 

tänkt utifrån ett jämställdhetsperspektiv?” 

När sökandet efter respondenter inleddes visade det sig att fenomenet med planering ur ett 

jämställdhetsperspektiv inte var särskilt utbrett. På grund av svårigheten att hitta relevanta 

respondenter inom ett avstånd som möjliggjorde ett personligt möte, beslutade jag mig för att 

kontakta personer med kunskap om jämställdhet inom planeringsfältet från olika delar av 

Sverige. Detta trots att det fysiska avståndet mellan oss gjorde att det inte var möjligt ur ett tids- 

eller kostnadsperspektiv att ta sig till respondenternas respektive arbetsplats. Därför 

genomfördes två av intervjuerna över telefon. En fördel, som Denscombe (2009, s. 30) 

beskriver med telefonintervjuer, och som var till fördel för denna undersökning är att forskaren 

lättare kan intervjua en särskild respondent som befinner sig på ett långt geografiskt avstånd. 

Telefonintervjuerna spelades inte in, men däremot fördes noggranna anteckningar under 

samtalets gång samt att jag gick igenom anteckningarna direkt efter samtalets slut när det 

fortfarande var färskt i minnet. I de fall där avståndet gjorde det möjligt att träffas, spelades 

intervjuerna in efter att respondenterna samtyckt till detta. Att spela in samtalet underlättar för 
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både forskaren och respondenten att fokusera på samtalet (Denscombe, 2009). Inspelningen är 

också betydande för analysskedet, särskilt betydande skulle det kunna vara vid ostrukturerad 

intervju då man inte har ett visst antal frågor där svaren bara ska ”täckas upp”. Enligt Trost 

(1997) möjliggör en inspelning av intervjun att forskaren inte går miste om någon viktig 

information som framkommit under samtalet i och med att man kan lyssna på intervjun flera 

gånger. Intervjuerna som skedde via personligt möte varade mellan 45 minuter till en timme 

vardera att genomföra och de genomfördes på respondenternas arbetsplats, efter 

respondenternas egna önskemål. Telefonintervjuerna tog något kortare tid att genomföra.  

 

2.3 Dokumentstudie 
Uppsatsens empiridel består även av en dokumentstudie. Detta för att komplettera 

respondenternas berättelser samt för att bidra med bredd och djup till uppsatsens redogörelse 

för hur planering för jämställdhet kan se ut och hur gestaltning på en plats kan uppmuntra till 

ett överskridande av socialt konstruerade könsmönster. De dokument som avses är dels sådana 

som tilldelats mig vid intervjutillfällen och som mer i detalj beskriver den arbetsprocess och de 

resultat som framkommit i jämställdhetsexperternas arbeten med att utforma en offentlig plats 

mer jämställd.  

 

2.4 Analys av insamlat material 
Bearbetningen av intervjumaterialet gick till så att jag lyssnade igenom och transkriberade var 

och en av de intervjuer som hade skett via ett fysiskt möte. De delar i intervjuerna där samtalet 

avvek från studiens syfte och frågeställningar transkriberades mindre noggrant. De citat som 

använts i redovisningen av empirin är transkriberade ordagrant. Enligt Trost (1997) utmärks 

kvalitativa intervjuer av att man ställer enkla raka frågor och får komplexa och innehållsrika 

svar som utgör ett rikt material bestående av händelseförlopp, åsikter och mönster. Kvalitativa 

studier kan generera ett mycket omfattande empiriskt material (Trost, 1997). Jämfört med 

kvantitativ forskning är inte kvalitativ forskning lika styrd av strikta riktlinjer för datainsamling 

och analys (Bryman, 2011). Enligt Bell (1995 s. 91) är en intervju av mer standardiserad 

karaktär lättare att kodifiera i ett inledande analysskede. Då intervjuerna i denna studie istället 

utfördes i ett mellanskede mellan ostrukturerad och semistrukturerad form har Hjerms och 

Lindgrens (2010) analysmetod, som på engelska kallas ”the constant comparative technique”, 

använts som utgångspunkt för att analysera materialet. Analysmetoden går ut på att forskaren i 

analysprocessen jämför de mönster denne hittat tidigare i analysprocessen med nya data som 

bearbetas. Det är en ständigt pågående process där mönster ur insamlade empiriska data jämförs 

med tidigare forskning inom ämnet och med uppsatsens teoretiska perspektiv.  

 

Metoden kan delas in i tre nivåer: 

 

1, Kodning; reduktion av data. Här struktureras det empiriska materialet grovt. 

 

2, Tematisering; presentation av data. Här delas materialet upp mer noggrant och man 

identifierar mer specifika mönster. 

 

3, Summering; slutsatser och verifiering. Utgångspunkten för analys. 

 

Hjerm och Lindgren (2010) beskriver hur kvalitativ analys alltid är iterativ, det vill säga att 

forskaren går igenom datamaterialet flera gånger fram till den punkt då resultaten är stabila och 

välgrundade. 
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Under arbetets gång tillämpade jag en parallell process som gick ut på att jag först studerade 

tidigare forskning efter vilken jag utformade en intervjuguide efter tidigare beskriven modell. 

Sedan lät jag informationen som framkom i intervjuerna avgöra vilka som var de aktuella 

temana att undersöka vidare i teoriavsnittet (Bryman, 2011). 

De teman som framkom ur kodningen av materialet var: ”Jämställdhetsbegreppet och 

utgångspunkter”, ”Planeringsprocessen”, ”Jämställdhet - en fråga som ignoreras?” samt 

”Gestaltning”. 

 

2.5 Etiska överväganden och källkritik 
Att genomföra forskning ställer krav på etiska ställningstaganden. Ruane och Nilsson (2006) 

menar att frågan om forskningsetik påverkar alla andra vetenskapliga frågeställningar. De 

forskningsetiska regler som Ruane och Nilsson (2006) redovisar, och som också återfinns i 

Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011) har tillgodosetts i denna uppsats. De 

forskningsetiska reglerna är: 

  

 Samtyckesprincipen: Respondenterna ska själva bestämma om de vill medverka i 

forskningen eller ej.  

 Anonymitet: Respondenterna ska erbjudas möjligheten att vara anonyma.  

 Konfidentialitet: Den information som framkommer hanteras konfidentiellt och 

kommer ej någon annan än forskaren till gagn. 

 Nyttjande: Den information som framkommer används endast för forskningsändamål. 

 Forskaren ska inte medföra skada för deltagare: Forskaren har en etisk skyldighet att 

säkerställa deltagarnas fysiska, psykiska och emotionella välbefinnande.  

 

Respondenterna i studien har godkänt sin medverkan. En av respondenterna har önskat vara 

anonym. Därför är personens namn fingerat och den plats planering för jämställdhet genomförts 

som hon representerar är heller inte namngivet.  

När det gäller värderingar och skevheter är det som forskare viktigt att inse att forskningen 

inte kan vara värderingsfri och därför bör man vara självreflekterande i sitt arbete. De som är 

kritiska mot kvalitativ forskning menar att den kvalitativa forskarens individuella 

uppfinningsrikedom och osystematiska åsikt om vad som är viktigt gör det svårt att replikera 

den kvalitativa undersökningen (Bryman, 2011). I det urval av respondenter som inkluderas i 

denna undersökning finns en skevhet då den population av personer som strategiskt valts ut 

självmant har sökt sig till de arbetspositioner i vilka de befinner sig och de kan alltså inte sägas 

vara representativa för en hel population (Bryman, 2011). Det kommer vara de personer som i 

någon mening ”köpt” vissa teorier och ideologier eller som har en viss övertygelse, som är 

representerade. Undersökningen baseras på jämställdhetsexperters erfarenheter och dessa är 

individuella erfarenheter som inte kan generaliseras. Det målinriktade urvalet är i denna studie 

var dock viktig med anledning av den betydelse som respondenternas erfarenheter har för att 

kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Hjerm och Lindgren (2010, s. 20) menar 

dock att det är möjligt att generalisera en kvalitativ undersökning och att den typen av 

generaliserbarhet som den kvalitativa forskningen blir anklagad för att sakna endast är av den 

strikt kvantitativa sorten.  

 

2.6 Studiens upprinnelse 
I uppsatsens inledande skede tog jag kontakt med Uppsala kommun för att få en uppfattning 

om ifall, och i sådana fall hur, kommunen arbetar med att utveckla platser i en mer jämställd 

riktning. En redovisning av vilka riktlinjer för jämställdhet som en kommun i Sverige har att ta 
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ställning till i planeringsprocessen samt en intervju med en detaljplanerare på Uppsala kommun 

bidrar i detta avsnitt med ett exempel på hur det kan se ut på Uppsala kommun när utveckling 

och gestaltning av en plats ska ske. Detta för att sätta problematiken med att tolka ett 

jämställdhetsbegrepp samt med den praktiska tillämpningen av ett jämställdhetsmål i en 

kontext. 

 

De lagar och riktlinjer Sveriges kommuner har att förhålla sig till när det gäller jämställdhet i 

den fysiska planeringen är först och främst regeringens riktlinjer. Den övergripande målsättning 

som regeringen satt upp för jämställdhetspolitiken är att ”kvinnor och män ska ha samma makt 

att forma samhället och sina egna liv” (Sveriges regering 2015). Målsättningen är indelad i fyra 

olika delmål och lyder ordagrant;  

 

- En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och 

möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 

- Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga 

om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.  

- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta 

samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 

samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet (Sveriges regering 2015). 

 

Jämställdhet är alltså något som enligt regeringens målsättningar ska finnas med i alla offentliga 

verksamheters dagliga arbete, så även inom planeringen. De flesta beslut som rör den fysiska 

gestaltningen på offentliga platser anges i kommunernas översiktsplan och i detaljplaner 

(Larsson, 2006). Det närmaste ett jämställdhetsmål som anges i plan- och bygglagen, anges i 

den första paragrafen där det står att ”Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den 

enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens 

samhälle och för kommande generationer.” (SFS 2010:900). Eftersom jämlikhet är ett begrepp 

som inkluderar jämställdhet kan, enligt Larsson och Jalakas (2008), plan-och bygglagen tolkas 

som att planeringens målsättning också är jämställdhet mellan de socialt konstruerade könen. 

Boverket (2016) anger att jämställdhet bör finnas med i alla steg av planeringsprocessen 

och gärna på ett tidigt stadium, då förutsättningarna för det slutgiltiga resultatet på så sätt kan 

bli bättre. Enligt Boverket (2016) handlar det om att man inom kommunernas verksamhet frågar 

sig vem man bygger för, vems kunskap som väger tyngst och vad det kan ge för resultat. Man 

bör också fråga sig om de olika besluten och planerarnas egna roll som maktutövare får olika 

konsekvenser för kvinnor och män. Enligt Boverket (2016) framgår att det i stadsrummen finns 

många platser som är utformade så att människor känner sig otrygga att röra sig där. Det får 

konsekvenser genom att främst flickor och kvinnor känner sig begränsade och kanske inte i lika 

stor utsträckning kan delta i föreningsaktiviteter eller motionera utomhus. Genom att planera 

jämställt kan stadens miljöer bli tryggare för både kvinnor och män. 

 

Andersson Rosell är detaljplanerare på Uppsala kommun. Just nu är hon delaktig i ett stort 

stadsutvecklingsprojekt där cirka 2500 nya bostäder ska byggas i Uppsala stad och i samband 

med det ska kommunen även rusta upp och utveckla en park och i vilken man gärna vill se 

någon form av jämställdhetsperspektiv. I ett samtal om huruvida Andersson Rosell (Intervju 

2016) i sitt arbete som planhandläggare brukar inkludera ett jämställdhetsperspektiv uppger hon 
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att hon brukar arbeta med social hållbarhet på olika sätt. När Andersson Rosell (Intervju 2016) 

i sitt arbete beskriver konsekvenser för hur en plats kommer att påverkas av en byggnation utgår 

hon alltid från en checklista där trygghetsaspekter och barnperspektiv bland annat är 

inkluderade som mål. Däremot, uppger Andersson Rosell (Intervju 2016), finns ingen punkt på 

checklistan där jämställdhet förekommer, istället försöker planerarna jobba utifrån ett brett 

socialt perspektiv och utifrån begreppet jämlikhet. Andersson Rosell (Intervju 2016) ser en risk 

med att arbeta utifrån en checklista. Hon menar att det skulle kunna vara så att man missar olika 

bitar eller att det blir ett för generellt fokus. Checklistan baseras på lagstiftning utifrån många 

olika aspekter, varav social hållbarhet är en, och enligt Andersson Rosell (Intervju 2016) är det 

sällan man för en diskussion kring checklistan. Däremot för man ett resonemang och tillämpar 

en konsekvensbeskrivning kring social hållbarhet i detaljplanen. Checklistan utgår från 

lagstiftning, barnkonventionen och folkhälsomål men är ändå ospecifik, enligt Andersson 

Rosell (Intervju 2016). Hon tror inte att listan är så uppdaterad. I planeringen tillämpas 

Boverkets allmänna byggregler som handlar om tillgänglighet och då, anser Andersson Rosell 

(Intervju 2016), blir det ofta blir bättre för andra grupper också även om de inte direkt berörs 

av en målsättning. Bland kommunens planerare pratar man ofta om trygghet och säkerhet när 

man utformar en plats, bland annat ur aspekten orienterbarhet och överblickbarhet. Andersson 

Rosell (Intervju 2016) inser att det finns en risk med att de rena jämställdhetsfrågorna 

försvinner, samtidigt som hon uppger att de är svåra att definiera. Andersson Rosell (Intervju 

2016) uppger att man ganska ofta pratar om kvinnors behov men främst i kontexten att det 

handlar om vikten av att ha nära till målpunkter. Hon berättar att efter undersökningar har det 

visat sig att det främst är kvinnor som åker kollektivtrafik och rör sig mellan hemmet, arbetet 

och med stopp på vägen på skola eller mataffär.  

Eftersom det framgår att jämställdhetsmålen för planeringen är ospecifika och svåra att 

tolka samt att tidigare forskning inte i tillräckligt stor utsträckning undersökt vad som gör en 

plats jämställd, och då det framkommer att detta är något som saknas, valde jag att vända 

blickarna utåt och försöka ta reda på hur en plats kan göras mer jämställd. Jag vill ta reda på 

både vad som hindrar planeringsprocessen från att ta in jämställdhet samt hur en slutgiltig 

gestaltning av en plats kan bidra till att traditionella könsnormer överskrids. 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Uppsatsens teoretiska del kommer diskutera de maktstrukturer som utspelar sig på en offentlig 

plats samt hur man kan förstå dessa maktstrukturer genom feministisk teori. En redogörelse för 

hur maktstrukturer kan manifesteras är viktig då det är dessa strukturer som är en stor orsak till 

vilken uppfattning vi har om samhällets normer hur vi uppfattar att män och kvinnor bör eller 

brukar agera i det offentliga rummet. Detta kapitel inleds med en redogörelse för det offentliga 

rummets funktion och maktstrukturer utifrån tidigare forskning. Efter det följer ett avsnitt med 

teorier som konstaterats användbara för uppsatsens syfte och frågeställningar utifrån det som 

framkommit vid intervjuer med jämställdhetsexperterna. Det avsnittet utgår från feministisk 

teori och behandlar begreppen genus och intersektionalitet samt forskaren Lena Gemzöes 

(2014) ifrågasättande av intersektionalitetsperspektivets möjlighet att påverka det offentliga 

rummets maktstrukturer. Sedan följer ett avsnitt om planeringsprocessens mål och utmaningar. 

Eftersom att jämställdhetsfrågor ofta drivs inom ramen för politiska projekt så blir frågorna ofta 

en del av planeringsprocessen. För att förstå jämställdhetsexperternas erfarenheter behövs 

också en förståelse för planeringsprocessens roll i samhället eftersom att de 

jämställdhetsexperter som har makt och möjlighet att påverka ofta är en del av 

planeringskollektivet.  
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3.1 Det offentliga rummet och de maktstrukturer som utspelar sig där 
Enligt Nationalencyklopedin definieras det offentliga rummet som en ”del av bebyggelsemiljö 

som är tillgänglig för allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker.” (NE 2016) 

Legeby (2013) menar att det offentliga rummet är en plats där de rörelsemönster, vanor och 

handlingar som pågår inte är neutrala. Vidare beskriver hon hur funktionen på en plats i hög 

grad tenderar att påverka och reflektera det sociala liv som utspelar sig där. Alltså har 

utformningen, genom planering och arkitektur, en stor betydelse eftersom att utformningen 

skapar de materiella förutsättningarna för rörelsemönster, sociala möten men även en 

medvetenhet om omgivningen och en känsla av trygghet eller otrygghet. 

Planeringens främsta uppgift är att forma och utveckla stadens offentliga rum. Detta är en 

politisk verksamhet eftersom det handlar om att fördela samhällets resurser (Larsson, 2006). 

Enligt Listerborn (2002) har forskningstraditioner inom planeringen inte inkluderat något större 

hänsynstagande till skillnader eller likheter mellan kön. Historiskt sett har de offentliga rummen 

dominerats av män och styrts av manliga normer men ändå benämnts som om de vore 

könsneutrala (Larsson, 2006; Listerborn, 2002). Det privata rummet, det vill säga framför allt 

hemmet, har setts som kvinnans plats (Larsson, 2006). Kvinnor har länge försökt göra sina 

röster hörda i de sammanhang där besluten gällande utformning av stadens rum fattas. 

Listerborn (2002) menar att de könsbundna normer som reproduceras i samhället kan vara 

begränsande och ha en negativ effekt för både män och kvinnor. Enligt Listerborn (2002) kan 

feministiska teorier inte tas för givna sanningar men de kan vara ett verktyg för att förstå hur 

olika former av förtryck och underordning formas och hur samhällsstrukturer begränsar 

individers handlingsmöjligheter.  

Forsberg (2005) menar att det fortfarande idag inom planeringen ofta förekommer en 

bestämd uppfattning om vad som är manligt respektive kvinnligt och det präglar också 

utformningen av det offentliga rummet. Denna uppfattning tar sig bland annat uttryck i en 

uppdelning mellan olika funktioner så som mellan boende och arbete, arbete och fritid, 

produktion och konsumtion. På detta sätt bidrar planeringen till att reproducera rumsliga sociala 

beteenden.  

Planering kan, enligt Nyström och Tonell (2012), beskrivas som en form av maktutövning 

som utspelas över tid och rum och som samspelar med ideologi och politik. Planeringens roll 

som maktutövande och som politikens och byråkratins förlängda arm manifesterar sig genom 

en balansgång mellan å ena sidan samhällets och å andra sidan individens intressen. Enligt 

Hermelin (2005) är demokrati, jämlikhet och effektivitet grundläggande målsättningar inom 

planeringen, men det är också motsatser som behöver balanseras. Det är de politiska besluten 

som avgör vilka målsättningar som ska väga tyngst. De politiska teorier som existerar, där i 

bland de feministiska, har betydelse för hur man ser på orsak och verkan. Detta har en stor 

påverkan på vilka insatser som sätts in genom planering. Detta kan bland annat innebära att de 

mekanismer i det kapitalistiska system som vi har i Sverige leder till ojämlika sociala 

förhållanden (Hermelin, 2005). 

Enligt Sandercock (1998, s. 7) har planeringen tidigare varit problematisk eftersom man 

inom fältet inte beslutat sig för vad som är målet och vilka aktörer i samhällssystemet som bör 

beaktas. Larsson (2006) är av en liknande åsikt och menar att planeringen inte lyckats 

förverkliga de jämställdhetsmål som finns i Sverige. Anledningarna till det är flera. Dels saknas 

en vilja att förändra bland de arbetsverksamma inom planeringen, och dels saknas det kunskap. 

Larsson (2006) menar att risken finns att den rådande könsmaktsordning som existerar idag 

förstärks genom de inblandade aktörernas sätt att förhålla sig till kön och rum. Här har både 

genusforskningen och planeringsforskningen en viktig uppgift i att utveckla 

jämställdhetsarbetet. 
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3.2 En feministisk förståelse av det offentliga rummets maktstrukturer 
Det offentliga rummet och de maktstrukturer som utspelar sig där kan enligt Listerborn (2002) 

analyseras genom att använda feministiska teorier. Nedan kommer tidigare forsknings analys 

av det offentliga rummet utifrån genus och utifrån intersektionalitet att presenteras.  Begreppet 

genus har definierats i ett tidigare skede i uppsatsen och utvecklas i nedanstående avsnitt. 

Åsikterna om hur det offentliga rummet ska förstås utifrån feministiska teorier kan skilja sig åt, 

vilket också kommer påvisas i detta kapitel. 
 

3.2.1 Genus 

I diskussioner och beskrivningar gällande jämställdhet inom kulturgeografin och inom andra 

vetenskapliga discipliner används ofta begreppet genus. Genus beskriver ett socialt och 

kulturellt utövande snarare än en personlig egenskap (Boverket, 2010b). Genus utmärks av ett 

tankesätt med motsatser, isärhållande och makt som utgångspunkt. Genus kan kopplas till 

maktstrukturer på alla samhällsnivåer. Dessa maktstrukturer går att finna i politik, ekonomi och 

inom familjesfärer och strukturerna skapar och upprätthåller ojämställdheten i samhället 

(Gemzöe, 2014). Genus handlar om att tillskriva män och kvinnor olika egenskaper utifrån de 

föreställningar som råder om vad rollen som kvinna eller man innebär (Boverket, 2010b). 

Begreppet härstammar enligt Lykke (2009) ur engelskans ”gender” vilket innebär socialt kön 

och som skiljer sig från begreppet ”sex” vilket syftar till det biologiska könet. I Sverige 

introducerades skillnaden mellan ”kön” och ”genus” på 1980-talet och dessa begrepp motsvarar 

engelskans. Ett genusperspektiv bortser inte från att det finns vissa biologiska skillnader mellan 

män och kvinnor, som till exempel olika fysisk styrka. Det handlar snarare om de skillnader 

som skapas ur samhällets normer.  De flesta av de upplevda skillnader som är av betydelse för 

samhällsplaneringen är baserade på dagens föreställningar om vad som anses lämpligt för 

kvinnor respektive män att göra, och vilka platser de hör hemma på. Genus bidrar till att utmana 

normer och rutiner i planeringen (Larsson och Jalakas, 2008). Först när planeringsprocessen ses 

ur ett genusperspektiv uppstår möjligheten att kunna utveckla nya tankesätt och att bryta 

mönstren av dominans och underordning (Larsson, 2006).  

 

3.2.2 Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet kommer även det från engelskan och refererar till betydelsen att 

genomskära eller att korsa. Begreppet används inom västerländsk genusforskning och som ett 

politiskt begrepp för att beskriva hur olika maktförhållanden, baserade på kategorier som 

exempelvis kön, sexualitet, ålder, klass och etnicitet samverkar (Lykke, 2003). Lykke (2003) 

menar dessa typer av kategorier, till skillnad från tidigare där de skapade fasta identiteter, idag 

samspelar på nya och föränderliga sätt. På senare tid har begreppet kommit att användas i 

diskussionen om makt även i andra delar av världen än i väst. Ur ett 

intersektionalitetsperspektiv kan olika maktförhållanden förstås som att de inte är separerbara 

utan dessa maktförhållanden interagerar ständigt (Lykke, 2003). Det är alltså inte enbart utifrån 

att se till kategorin kön som en förståelse bildas för hur makt och resurser uppdelas och 

återskapas. Det är inte enbart en norm som påverkar en individ eller grupp utan olika kategorier 

och de normer som råder för dessa fungerar gemensamt. Normer påverkar människors 

möjligheter och utrymme på en viss plats eller vid ett visst tillfälle och olika normer kan ha 

olika betydelse beroende på situation (Boverket, 2010a). Tanken om intersektionalitet har sitt 

teoretiska ursprung i en skärningspunkt mellan postmodern feministisk teori, postkolonial teori, 

Black Feminism och queer-teori. Precis som med begreppet genus hänvisar intersektionalitet 

till något individer ”gör” snarare än något de ”är” eller ”har”. Begreppet bidrar till en möjlighet 

att förstå mer komplexa identiteter och maktförhållanden och hur de olika kategorierna 

ömsesidigt konstruerar och förstärker varandra (Lykke, 2003). 
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Enligt Molina (2011) har det jämställdhetsideal som tidigare utformades som fördelningen av 

makt, inflytande och materiella resurser mellan kvinnor och män idag kommit att ifrågasättas. 

Idag finns ett fält av forskare, däribland Molina själv, som menar att kön bör förstås och 

analyseras i relation med andra former av ojämlikhet och inte som en homogen kategori. Dels 

har detta forskningsfält uppmärksammat att kvinnors erfarenheter av förtryck skiljer sig åt och 

dels har det ifrågasatts att den vita medelklassen har tolkningsföreträde i genusfrågor. Detta, 

menar hon, eftersom att det är välutbildade vita medelklasskvinnor som inte tidigare haft några 

skäl till att reflektera över de privilegium som kommer med att ingå i vithetens och 

heterosexualitetens normer. Med intersektionalitet har jämställdhetens begränsningar 

uppmärksammats. De los Reyes (2011) menar också att det varit möjligt att identifiera sådant 

som exkluderats eller osynliggjorts under jämställdhetens mantel.  I Sverige, menar 

intersektionalitetsforskare, har endast den svenska gemenskapen betonats och därmed har 

kulturer och värderingar som inte kan identifiera sig med den svenska fått så mycket 

uppmärksamhet. Även ett förgivettagande av heterosexualitet och normativa uppfattningar om 

och förgivettagande av funktionalitet har problematiserats. Trots en medvetenhet om att 

kvinnors levnadsvillkor skiljer sig åt beroende av bland annat etnicitet och klass så finns ingen 

gemensam uppfattning om hur dessa skillnader bör tolkas (Molina, 2011). 

 

3.2.3 Gemzöes ifrågasättande av intersektionalitet  

I sin analys av samhällets strukturer menar Gemzöe (2014) att det är av stor betydelse att 

fokusera på kvinnor som grupp. Gemzöes (2014) utgångspunkt är att kvinnor är underordnade 

män. Genom att utgå från kvinnor i grupp och deras erfarenheter blir det möjligt att kritisera 

det som det ojämställda samhällets uppbyggnad. Det synsätt som Gemzöe (2014) argumenterar 

för står i motställning till den postmodernistiska tanken om att kvinnor kan kategoriseras på 

andra sätt än enbart efter kön. Genom en samlad förståelse av de strukturer som förtycker 

kvinnor kan också jämställdhetsåtgärderna bli mindre spridda och på så sätt leda till att bryta 

hierarkin mellan könen.  

Den utopi som Gemzöe (2014) ser är den där kvinnor inte längre är bundna till traditionella 

roller och där de normer som råder inte längre skapar ett kvinnoförtryck. Utopin handlar främst 

om en uppfattning om politiska mål och strategi, snarare än ett idealt samhälle: ”[…] 

feminismen med utgångspunkt i kvinnors grupperfarenheter kan komma med en kritik av de 

värden som den patriarkala samhällsordningen bygger på” (Gemzöe, 2014 s. 164).  Gemzöe 

(2014) menar att den etnicitetsdiskussion som uppstått också har bidragit till ett ökat fokus på 

att försöka förstå kvinnors specifika villkor så som etnicitet, klass, ålder eller sexuell identitet. 

Hon ställer sig dock frågande till hur denna förståelse för skillnader ska kunna vara en kollektiv 

kraft mot den samhällsordning där män är överordnade. Effektivare än att fokusera på olika 

skillnader mellan kvinnor är att belysa de hierarkier som skapar dessa skillnader. Den strategi 

som Gemzöe (2014) föreslår skulle öka medvetenheten för hur den värld vi lever i är utformad 

och de strukturer, bland annat ekonomiska och ideologiska, som skapar dessa hierarkier. 

Gemzöe (2014) menar att kvinnor måste sätta exempelvis de klassmässiga ojämlikheterna åt 

sidan och förenas i att sätta kvinnors kollektiva intressen i fokus. Det handlar om att bilda ett 

överordnat politiskt mål för att skapa jämställdhet.  

 

3.3 Planeringsprocessens mål och utmaningar 
De aktörer som är involverade i en planeringsprocess är planerare, arkitekter, politiker, 

byggherrar och medborgare, varav medborgarna deltar i varierad utsträckning (Larsson, 2006). 

Utöver att mannen historiskt sett haft en överordnad position i det offentliga rummet och i 

samhällsstrukturen i stort, är begreppsanvändningen i planeringsprocessen ofta maskulin. I 

plan- och bygglagen används ordet byggherren, vilket kan tolkas som att sakägaren alltid är en 

man (Larsson och Jalakas, 2008). Enligt Larsson och Jalakas (2008) är det lätt att sociala värden 
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som jämställdhet försummas i en planeringsprocess. Att ägna sig åt göra en offentlig plats mer 

jämställd förutsätter att de som ska använda platsen synliggörs. Här har de som är involverade 

i utformningen av platsen, som planerare och andra yrkesroller i en planeringsprocess, en stor 

betydelse då deras värderingar kan påverka processen och resultatet. Larsson och Jalakas (2008) 

menar att de normer planerare själva omedvetet anpassar sig efter och som man tar med sig i 

samtal eller som bakomliggande tankar, har stor betydelse för hur förutsättningarna för 

planering av en plats beskrivs och analyseras. Larsson (2006) diskuterar problematiken med 

reproducerandet av könsnormer vidare: 
 

Att hantera kravet på jämställdhet i samhällsplaneringen är nämligen att balansera på slak lina. Problemet 

att förena feminismens dubbla målsättning, att artikulera kvinnors röster utan att befästa de könskategorier 

som frigörelsen riktas mot, blir extra tydlig. Planering i olika former pekar framåt mot ett förändrat 

samhälle, där jämställdhet bör råda, men utgår från dagens situation, där viss ojämställdhet råder. Om 

dagens situation, med olika villkor för män och kvinnor, tas för given i förslag till förändringar kan resultatet 

bli att man genom planeringen befäster denna situation snarare än förändra den. Om istället framtidens 

jämställda samhälle tas som utgångspunkt, det vill säga ett samhälle med färre skillnader mellan män och 

kvinnors livsvillkor, är det stor risk att kvinnors erfarenheter, önskningar och drömmar (byggda på dagens 

situation) negligeras. Dessa erfarenheter måste synliggöras på något sätt, men frågan är hur detta ska ske? 

En praktiker kan uppleva att det blir fel hur han eller hon än gör (Larsson, 2006 s. 29-30). 

  

Hon menar att planering tenderar att ta dagens situation för given. I och med den 

utgångspunkten, där villkoren som konstaterat är olika för kvinnor och män, kan resultatet bli 

att man befäster den situation som råder snarare än att förändra den när man utformar förslag 

till förändringar. Om man istället utgår från att vi lever i ett samhälle där jämställdhet är 

uppnådd, är risken stor att hänsyn inte tas till samtidens kvinnors faktiska erfarenheter och 

önskningar. Detta innebär ett problematiskt ställningstagande för planerarna och i sitt 

arbetsutövande kan planerare uppfatta en svårighet i att väga dessa ställningstaganden mot 

varandra (Larsson, 2006).  

Fainstein och Fainstein (1971) menar att planerare i allt större utsträckning försöker förstå 

de bakomliggande mönster som styr samhället för att uppnå en förändring, till skillnad från 

tidigare då planerare ofta blivit kritiserade för att ha en naiv tro på att det går att förändra 

samhället enbart genom fysiska förändringar i stadsrummet. Traditionell planering utgår ifrån 

att utvecklingen av det offentliga rummet sker med allmänhetens bästa för ögonen och att 

planeraren är den som bäst kan fatta beslut kring detta. Planering påverkar allt fler aspekter av 

det offentliga rummet och det blir viktigare att förstå de politiska följderna av olika typer av 

planering. Fainstein och Fainstein (1971) beskriver hur planerarna i planeringsprocessen inte 

innehar en politisk roll men att de ändå lyder under en antagen plan där ett politiskt beslut ligger 

till grund. Med anledning av att besluten i en plan fattats politiskt skulle man kunna säga att 

planen avgör vilkas intressen som iakttas. Fainstein och Fainstein (1971) beskriver planeringen 

som framtidsinriktat offentligt beslutsfattande för att uppnå specifika mål. Även om en antagen 

plan grundar sig på politiska beslut så skiljer den sig från andra typer av politiska beslut på så 

sätt att den bygger på tydliggjorda mål och medel. Detta till skillnad från många andra beslut 

som lämnas medvetet vaga och tvetydiga för att undvika eventuella oenigheter (Fainstein och 

Fainstein, 1971).  

Fainstein och Campbell (2012) menar att den centrala frågan för planeringsteori är vilken 

roll planering spelar inom ramen för det kapitalistiska systemets begränsningar och varierande 

politiska system. En vidare fråga är huruvida planerare ska fokusera på det önskvärda resultatet 

för sitt arbete, alltså utformningen av staden, eller om de främst ska fokusera på processen i 

vilken planeringsbeslut fattas och utgå ifrån att en god process kommer generera ett gott 

resultat. För att skapa en förståelse för vilket utrymme och vilka begränsningar som 

planeringsprocessens huvudsakliga aktörer står inför när det gäller maktutövning diskuterar 

Forester (1982) planerarens roll och betonar betydelsen av rätt kunskap och information i 
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planeringsprocessen. Forester (1982) ser det som en nödvändighet för planerare att följa 

makthavarnas kommando då de själva är maktlösa utan det. Enligt Forester (1982) är planerare 

ofta begränsade av ekonomi eller politik i sitt arbetsutövande med att utforma stadsrummet. 

Forester (1982) beskriver hur planerare är begränsade på flera sätt; dels tenderar planerare att 

vara en motvikt mot beslutsfattaren som står för ekonomin, dels krävs ofta av planerare att de 

inkluderar medborgarna för att förankra beslutet demokratiskt. Planerare har dessutom ofta haft 

begränsat inflytande på implementeringen av de planer de utformat. Ett annat hinder kan vara 

att planerarens utredning i slutändan inte genomförs eller så används de i andra politiska 

sammanhang där den från början inte var ämnad för. På lokal nivå har makthavare inte alltid 

tillgång till information och kunskap och planerare är i en position att bistå dem med detta. Om 

planerare är väl införstådda i hur maktrelationerna i planeringsprocessen fungerar kan de 

förbättra den egna analysen, få mer praktiskt genomslag och samtidigt möjliggöra en större 

inkludering av medborgarnas åsikter. 

Forester (1982) diskuterar även möjligheten till att planerare själva kan vara en källa till 

felaktig information. Planerare arbetar ofta inom pressade tidsramar och de kan ha fått felaktig 

information tilldelad sig. I sitt arbete möter de ofta organisatoriska och politiska initiativ för att 

legitimera sådana processer som redan existerar. Trots att de kanske besitter kunskapen om att 

något bör förändras är det möjligt att de ändå inte agerar, detta för att undvika konflikter och 

för att hamna på god fot med andra aktörer som till exempel byggnadsbolag eller 

intressegrupper. Under dessa förhållanden kan planerare själva innebära ett motstånd mot rätt 

kunskap och information, det vill säga felaktig tolkning av fakta, felaktigt bemötande till 

expertis, felriktade intentioner av välvilja eller ett felaktigt fokus. Felaktig information från 

planerares håll tenderar att systematiskt uppmuntras av strukturen av de byråkratiska 

organisationer där planerna utformas, snarare än att det sker av en slump (Forester, 1982).  

Genom att kunna känna igen strukturell, rutinmässigt felaktig information, som kan variera från 

fall till fall, men som alltid motverkar genomförandet av en helt igenom demokratisk 

planeringsprocess kan planeraren motverka de beslut som felaktigt tas av auktoriteter, där det 

lovas för mycket eller där uppmärksamheten riktas åt fel håll. Planerare kan uppmuntra och 

informera de medborgare som själva är berörda av planeringsprocessen att aktivera sig, och på 

så sätt även avmystifiera planeringsprocessen. Det bidrar till att demokrati och organisering i 

processen stärks. Planerare har alltså möjlighet att medverka till ett upprätthållande av ett 

politiskt system, eller till att förändra det (Fainstein och Fainstein, 1971). Även Nyström och 

Tonell (2012) menar att då problem eller ojämställdhet som uppstår i planeringen är beroende 

av mänskligt agerande så är de svårhanterade, men genom att planerare har kunskap om de 

processer som existerar förbättras möjligheterna för framtida planeringsprocesser (Nyström och 

Tonell, 2012). 

Manning Thomas (2012) bekräftar Foresters (1982) påstående om att aktörer i 

planeringsprocessen i allt större utsträckning måste börja ta hänsyn till de orättvisor som finns 

i samhället och hon menat att det krävs att planerare talar om de ojämställda strukturer som 

faktiskt finns, och för de förtryckta grupper av människor som finns. För att kunna göra det är 

det inget krav att planerare själva ska ha upplevt olika typer av förtryck. Däremot, menar 

Manning Thomas (2012), verkar det rimligt att de planerare som själva blivit utsatta för någon 

form av förtryck kan ha utvecklat särskilt användbara kunskaper som bidrar till en förståelse av 

de hierarkiska strukturer som finns i samhället. Det bidrar också till effektivitet att ha planerare 

som själva upplevt förtryck då de redan besitter sådan kunskap som andra planerare kanske 

behöver längre tid för att sätta sig in i. I en studie av Manning Thomas (2012) framgår att de 

planerare som har upplevt egna förtryck kan känna sig mer motiverade att arbeta i 

planeringsfältet för att de vill uppmärksamma de orättvisor som de upplevt. Men det kan även 

hända att de inte får stöd från sina kollegor när det gäller att uppnå enighet om vikten av den 

fråga som de vill uppmärksamma. Manning Thomas (2012) betonar dock att man inte ska räkna 
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med att det alltid kommer finnas människor som är extra insatta i en fråga, om situationen vore 

så att det var nödvändigt så skulle ju den aktuella frågan riskera att inte tas på allvar eller att 

tillräcklig kunskap inte skulle finnas. Hon menar dock att representation i planeringsprocessen 

kan vara viktigt för att ge medborgarnas röster en lite högre volym. 

Enligt Larsson och Jalakas (2008) är det viktigt att både män och kvinnor är delaktiga i 

planeringsprocessen. Det gäller både i form av utförare och som medborgare och de menar att 

närvaro är nyckeln till inflytande. Larsson och Jalakas (2008) anser dock inte att många kvinnor 

i planeringsprocessen automatiskt betyder att planeringen blir mer jämställd, maktstrukturerna 

är mer komplicerade än så. Tanken om att kvinnors närvaro också skulle ge ökad jämställdhet 

inom exempelvis ett planeringsprojekt innebär att man tar för givet att kvinnor är eller beter sig 

på ett särskilt sätt och att kvinnor vet mer om genus endast för att de är just kvinnor. De menar 

också att endast tillägna kvinnorna de frågor som rör jämställdhet tar ifrån männen ansvaret. 

Det som är viktigt i planeringsprocessen är istället att skapa en förståelse för hur ojämlikhet 

mellan könen uppstår och upprätthålls (Larssson och Jalakas, 2008). 

Sandercock (1998) problematiserar planeringen och planerares roll. Hon ställer sig kritisk 

till uppfattningen om att alla vet och är överens om vad planering är. Hon kritiserar 

förgivettagandet om att planering enbart är en framåtsträvande praktik med goda syften och 

intentioner. Hon kritiserar även förgivettagandet om att planeringsprocessens opponenter 

endast överreagerar, är irrationella eller giriga. Hon menar att det förutsätts att planerare kan 

urskilja det allmänna intresset och att de alltid besitter den ”rätta” kunskapen som kan väga 

tungt i politiska beslut. Det tas för givet att det planerare gör och säger har autonomi och makt. 

Planerare ses som fokuserade på att hitta lösningar, men i själva verket borde de fokusera på de 

sociala konstruktioner som utgör problem i det offentliga rummet. För att tillåta fler kulturer 

och normer i samhället menar Sandercock & Forsyth (1992) att det krävs en mer inkluderande 

planeringsprocess och en större variation av åtgärder för de sociala orättvisor som existerar. De 

menar att den planering som ägt rum tidigare har utformats för medelklass vita män, vilket beror 

på att kvinnor och färgade fram tills nyligen i princip varit exkluderade från professionen. För 

att uppnå en policy om inkludering krävs att vi förstår de exkluderande effekter som tidigare 

planeringsprocesser och ideologier skapat.  

 

 

4. UNDERSÖKNING 
 

I detta avsnitt kommer studiens empiriska material att redovisas. Det empiriska materialet har 

insamlats genom intervjuer med jämställdhetsexperter samt genom dokumentstudie. Materialet 

kategoriseras i detta avsnitt efter de tematiseringar som utvecklats i intervjuer med 

jämställdhetsexperterna. De olika temana går inte helt att urskilja utan de kan komma att tangera 

varandra. Det är en naturlig konsekvens av frågeställningarnas karaktär och den metod som 

använts för insamling av materialet. Citat kommer att lyftas genomgående i detta avsnitt för att 

öka undersökningens transparens. För att underlätta för läsaren kommer först respondenterna 

och deras respektive erfarenhet av att planera för jämställdhet att redovisas.  

4.1 Beskrivning av studiens respondenter 
Pihl var ansvarig arkitekt för projektet ”Ett jämställt Övre” i Trelleborg. Projektet genomfördes 

i samarbete med Trelleborgs kommun och finansierades av kommunen samt av Boverket. 

Projektet initierades under 2015. I Trelleborg var målet att göra om ett busstorg till en jämställd 

plats. Högstadieelever från Trelleborg (både flickor och pojkar) engagerades och tillsammans 

med dem togs idéer fram för hur platsen skulle kunna göras till en jämställd plats. 

Åkerman och Rubin arbetar på en arkitektfirma i Stockholm. De tog själva initiativet till 

arbetet med att utforma en offentlig plats i Bagarmossen mer jämställd och de sökte 
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forskningspengar till projektet internt på arkitektbyrån där de arbetar. De kom i kontakt med en 

teatergrupp i Bagarmossen som gjorde en uppsättning om unga tjejer i det offentliga rummet 

och på så sätt initierades projektet med att göra en plats jämställd i Bagarmossen. Projektet 

initierades under 2015 och flickor i högstadieåldern engagerades för att ta fram idéer. 

Molin arbetar som samhällsplanerare på ett privat företag i Stockholm. Hennes företag tog 

initiativ till ett samarbete med Linköpings kommun för att utforma en jämställd skolgård i 

Skäggetorp i Linköpng. Projektet initierades i början av 2016 och är ännu inte avslutat. 

Skolungdomarna fick vara med och bidra med idéer till gestaltning. 

Claesson arbetar på ett privat företag i Stockholm som är inriktade på jämställdhet och 

som bidrar med jämställdhetsperspektiv i processer och på arbetsplatser. Claesson har varit 

delaktig i slutskedet av projektet ”Rosens röda matta” i Rosengård i Malmö där en offentlig 

plats skulle göras mer jämställd. ”Rosens röda matta” stod färdig 2013 och Malmö kommun 

tog hjälp av unga tjejer för att gestalta platsen. Claesson har även erfarenhet av att utforma 

andra platser för jämställdhet.  

Dock arbetar som arkitekt på Malmö stad. Hon är även aktiv i ett nätverk för jämlikhet i 

fysisk planering. 

Johansson har varit följeforskare i ett projekt i en förort till Stockholm och är i denna 

studie representant för det projektet. Johanssons forskningsområde behandlar hur arkitektur kan 

bidra till social förändring. Syftet med projektet i stockholmsförorten var att göra ett torg 

jämställt utifrån feministiska teorier.  Projektet initierades under 2015 av kvinnor i den aktuella 

förorten där Svenska bostäder sedan gick med i arbetsprocessen.  

Gemensamt för de arbeten som jämställdhetsexperterna varit delaktiga i är att man har 

önskat ifrågasätta reproducerandet av kvinnor och mäns eller flickors och pojkars användande 

av det offentliga rummet. En del av de projekt som genomförts har gjort det efter finansiering 

från Boverket. Boverket fick under 2013 och 2014 i uppdrag av regeringen att arbeta med 

jämställdhetsintegrering1 Syftet är att myndigheterna ska bli bättre på att uppnå det 

jämställdhetspolitiska målet (Boverket, 2016). 

4.2 Jämställdhetsbegreppet och utgångspunkter 
I samtal med samtliga jämställdhetsexperter framgår att för att kunna planera för att uppnå en 

jämställd plats är det viktigt att definiera vad begreppet jämställdhet, inom kontexten för fysisk 

planering i detta fall, innebär och hur man ska välja att tolka de mål som har satts upp. Flera av 

respondenterna har valt att utgå från kvinnorna eller flickorna i tolkningen av hur en jämställd 

plats kan uppnås. 

  
Det är ju väldigt svårt att säga vad som är en jämställd plats, hur ser en sådan ut? Det är ju det som är så 

svårt, att vi jobbar med att dela upp män och kvinnor vilket man egentligen kanske inte vill göra.  

 

Molin (Intervju 2016) arbetar med ett projekt med en jämställd skolgård i Skäggetorp. I 

jämställdhetsperspektivet inkluderar Molin endast skillnaden mellan pojkar och flickor. Hon 

berättar att anledningen till detta är att Boverket definierar begreppet så och det aktuella 

uppdraget finansieras av dem.  För att uppnå jämställdhet menar Molin att det gäller att lyfta 

flickorna så att de känner att de har stor del i utformningen och det i sin tur gör att de känner 

sig trygga och tar plats: ”Vårat syfte med att göra en mer jämställd plats är helt enkelt att försöka 

lyfta tjejernas önskemål liksom, se till att vi får en ganska jämn fördelning och se till att lyfta 

                                                           
1 Jämställdhetsintegrering innebär att alla verksamheter strategiskt ska synliggöra och analysera förhållanden och 

villkor för män och kvinnor, pojkar och flickor (Boverket, 2016).  
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deras behov när vi tar fram en plan.” Att hon just i det här projektet ämnar lyfta flickornas 

önskemål beror inte på att man erfarit att pojkar tillåtits ta större utrymme just på den här 

platsen, utan det beslutet har tagits utifrån tidigare forskning. Molin (Intervju 2016) hänvisar 

till rapporten Spontanidrott för vilka? (Blomdahl m.fl., 2012) som tagits fram av Stockholms 

stad och hon säger att hon gärna hade sett mer forskning på området. Hon tror inte att projektet 

hade genomförts om det inte blivit finansierat av Boverket. 

Johansson (Intervju 2016) anser att jämställd stadsplanering är en fråga om rättvisa mellan 

socialt konstruerade kön, mellan kvinnor och män. Johansson utgår från sin egen forskning och 

menar att hennes definition av jämställdhetsbegrepp i stadsplanering är att det inte råder 

jämställda livsvillkor och att människor i segregerade områden inte får jämställda 

livsmöjligheter. Johansson ser jämställd planering som ett fält under utveckling. 

Åkerman (Intervju 2016) tror inte att jämlikhet och jämställdhet utesluter varandra. När 

man arbetar för jämställdhet kan alltså det bli positiva effekter ur fler aspekter än endast kön. 

Jämställdhet och jämlikhet lyfts tillsammans. Beträffande ett jämställdhetsperspektiv anser 

Åkerman och Rubin (Intervju 2016) att det är bra att utgå från flickor och kvinnor i grupp då 

de menar att man på så sätt arbetar kunskapsbaserat. Det specifika med projektet i Bagarmossen 

var just att lyfta jämställdhet för unga tjejer och unga killar. Rubin och Åkerman (Intervju 2016) 

motiverar det valet med att de anser att unga människor, någonstans i spannet mellan 8-18 år, 

aldrig är representerade. Däremot ser de oftare att yngre barn är representerade. Åkerman 

utvecklar: ”De [i spannet mellan 8-18] syns inte i statistiken och de kan heller inte rösta så på det 

sättet kan de inte heller påverka.” Den åldersgruppen befinner sig, enligt Åkerman (Intervju 

2016), i periferin och de finns inte med i användningen av de offentliga rummen i statistiken, 

hon uttrycker:  

 
Det är inte okej att man har en så stor grupp av vår befolkning som inte finns med och därför var det så 

viktigt att prata med unga tjejer specifikt för att verkligen förstå vad de gör och vad de är och vad de önskar 

och vill. 

 

Rubin (Intervju 2016) berättar att projektet i Bagarmossen utgick från tjejers plats i det 

offentliga rummet och hur det skulle kunna se ut just i Bagarmossen men om frågan hade 

kommit från andra hållet så är hon och Åkerman inte säkra på att de hade gjort på samma sätt 

ifall de hade börjat i andra änden, om de hade fått uppdraget att göra en jämställd plats. Hon 

vidareutvecklar resonemanget:  

 
Men å andra sidan kan jag tycka […] att om det nu är så att vi planerar så otroligt mycket som gynnar andra 

kategorier så kanske ett sätt att faktiskt göra staden mer jämställd är att trycka bort dem [i arbetsprocessen] 

och att lyfta fram en grupp som vi inte planerar lika mycket för och börja skapa sådana platser. För då blir 

i alla fall den sammantagna staden mer jämlik. 

 

Åkerman (Intervju 2016) instämmer och menar att det inte är så att andra slutar att använda 

platserna, utan man skapar stadsrum där fler kan tycka om att vara.  

Claesson (Intervju 2016) definierar jämställdhet endast som skillnaden mellan kvinnor och 

män, men hon betonar samtidigt att det är obegripligt för hennes företag att bara titta på den 

skillnaden, de tar vanligtvis med alla diskrimineringsgrunder när de jobbar med jämställdhet. 

Hon förklarar hur jämställdhetsbegreppet kan vara mer användbart:  
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Vad som är grejen med att fortfarande använda begreppet är ju att du får mäta jämställdhet, du får inte mäta 

så mycket andra… det blir direkt svårt när du ska gå in och titta på folks sexualitet och såna här saker. Men 

kön är lätt att mäta och då kan du jämföra över tid och du kan jämföra med andra, så kön är väldigt 

användbart, och därför blir jämställdhet väldigt användbart. Men sedan räcker det inte, alltså på det sättet 

att vi är så himla mycket mer än kön och det är inte säkert att alla kvinnor har samma förutsättningar eller 

samma intressen eller samma whatever liksom och det har inte alla män heller så det är viktigt att tänka på 

att det är ett torftigt begrepp även om det är väldigt användbart. 

Som utgångspunkt i projektet ”Ett jämställt Övre” i Trelleborg tog man inspiration från ett av 

de få projekt man kände till – ”Rosens röda matta”. Pihl (Intervju 2016) berättar att projektet 

också hade forskningsanknytning då en forskare från ett närliggande universitet som forskat om 

genusaspekter och offentliga miljöer varit delaktig. De som var inblandade i projektet kom 

överens om att utgå från gruppen ungdomar då det torg som skulle utvecklas i en mer jämställd 

riktning ligger centralt i staden och det ligger flera skolor i anslutning till den. Pihl uppger att 

det fanns en upplevelse av att det var svårt för ungdomar att få en plats att ha tillgång till, där 

de kunde känna att de ville ta plats och utrymme. Pihl (Intervju 2016) menar att det var ett svårt 

ställningstagande huruvida man endast skulle utgå från flickornas perspektiv och att endast de 

skulle få ta plats. Men när man började diskutera frågan med ungdomarna själva insåg man 

snabbt att man ville få med allihop, både pojkar och flickor. Pihl berättar att uppdraget från 

Boverket var att man skulle utforma en plats så att män och kvinnor kunde använda den på 

samma sätt. I detta projekt valde man att tolka det som att alla skulle känna sig välkomna. 

Dock (Intervju 2016) arbetar i Malmö stad, där hon menar att man ligger långt framme vad 

gäller jämställdhetsfrågor och det är något som inkluderas i planarbetet. Dock kallar sitt arbete 

för att trygghetsbedöma, snarare än att hon utgår från ett jämställdhetsperspektiv. Det, menar 

hon, beror på att hon tittar på människan och inte på könet. Hon berättar att hon bland annat 

tänker ur ett”8-80-perspektiv”. Det betyder att det är som är bra för en 8-åring är bra för en 80-

åring. Hon anser att det inte går att utgå från endast kvinnor och män när det gäller människor 

som kan känna sig utsatta i det offentliga rummet. Detta kan gälla såväl en pojke i trikåer, en 

man i kippa eller en person med funktionshinder. Dock (Intervju 2016) menar att hon ofta blir 

motsagd när det gäller den utgångspunkt hon har i jämställdhetsfrågan. Docks uppfattning är 

att trygghet nästan alltid kommer först när man pratar om jämställdhet och speciellt när det 

gäller kvinnor. Hon uppger att hon kan bli trött på att det är cykelvägar, buskar och så vidare 

som ska anpassas när det handlar om jämställdhet. Hon anser att denna inställning tar för givet 

att kvinnan är en rädd varelse och att kvinnor endast stigmatiseras genom ett sådant perspektiv. 

Dock (Intervju 2016) anser att jämställdhet är en del av jämlikhet. Den stad där hon verkar 

är en segregerad stad och där, menar Dock, kan jämställdhet betyda olika saker. Hon frågar sig 

hur man se till att kvinnor med invandrarbakgrund får möjlighet att röra sig ute och beskriver 

vidare att det finns kvinnor som inte får röra sig ute alls. Docks erfarenhet är att mobilitet ofta 

tas upp, vid sidan av trygghet, när det gäller jämställdhetsproblem. Hon anser att man inte 

endast bör prioritera endast en grupps vanligaste sätt att röra sig. Hon vidareutvecklar 

resonemanget och menar att när det gäller exempelvis kollektivtrafik till arbetsplatser sent på 

kvällen finns det fler grupper än endast kvinnor som känner sig otrygga och som skulle kunna 

tänkas välja bilen ur ett trygghetsperspektiv. En plats i staden där man i Malmö stad däremot 

verkligen trycker på jämställdhetsperspektivet är på lekplatser. Det är konstaterat att pojkar tar 

mycket plats där och man försöker kompensera genom att bygga sådant som flickor tenderar 

att använda i högre grad. När det gäller informationsinsamling för att få en större kunskapsbank 

inom området så har Malmö stad ett nära samarbete med forskningen på Högskolor och 

Universitet i regionen. Man har även dialoger och samlar in medborgares åsikter och sedan gör 
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man en avvägning mellan intressen och tillgängliga resurser. Hon uppger att den statistik som 

samlas in delas upp mellan kvinnor och män. 

 

4.3 Planeringsprocessen 
Rubin och Åkerman (Intervju 2016) uppger båda att de har ett stort personligt intresse för 

jämställdhet, bland annat valde Åkerman att engagera sig i Kvinnors Byggforum2 för att hitta 

ett separatistiskt rum att vara delaktig i och vidareutveckla sitt intresse på. De menar att deras 

egna intresse för jämställdhet var av avgörande betydelse för att man på arkitektfirman inledde 

ett projekt med syfte att skapa en jämställd plats. De betonar hur stort det privata intresset är, 

och menar vidare att de har haft lusten och sett behovet och velat lyfta frågan länge men att det 

inte har funnits utrymme varken i projekten eller på arkitektkontoret specifikt, men så kom de 

i kontakt med teatergruppen och då tog de tillfället i akt att skapa ett jämställt offentligt rum. I 

arbetet på arkitektfirman uppger Åkerman och Rubin (Intervju 2016) att det inte finns något 

grundläggande jämställdhetsarbete. Åkerman (Intervju 2016) anser att det finns lagar och 

riktlinjer som säger att en stad och ett land ska se ut på ett visst sätt och att det ska vara jämställt 

men det är inget riktigt ser resultatet av det idag. I sitt arbete har Åkerman och Rubin kommit 

till det skedet då de vill undersöka vad det är man gör och vad det är man missar. Åkerman 

reflekterar över sitt eget engagemang och menar att de behöver fråga sig: 

 
Vad är det vi måste göra eftersom att vi uppenbarligen inte riktigt lyckas skapa de miljöerna som folk 

upplever som jämställda? Som jag ser det nu så bygger det mycket på hur man är som privatperson och 

vilket engagemang man har och det ger resultat i projekten. 

 

Det finns ingenting, enligt Åkerman (Intervju 2016), som säger att man ska bedöma 

målsättningar, process och resultat efter någon jämställdhetsparagraf eller mall och därför blir 

det inte byggt. Ofta kanske visionen finns men det är det är svårt att sätta fingret på vad som 

behövs, menar hon.  

Rubin (Intervju 2016) anser att man ibland kan känna att riktigt bra miljöer ofta är 

jämställda. Om man verkligen har lyckats skapa en bra plats så är också jämställdhetsaspekten 

tillgodosedd. Hon vidareutvecklar genom att beskriva att det kan handla om integrerade flöden 

eller torg på bra platser. Det skulle också kunna handla om lokaler i bottenvåningen som stödjer 

gatulivet, eller om tillgänglighet. Hon beskriver att det kan finnas problem med att planera för 

jämställdhet: 

 
Men å andra sidan i de här rummen på något sätt där man sitter med de som är exploatören eller de som ska 

få ut en vinst för sitt företag för att de bygger och de som ska betala det, alltså då kan det vara väldigt svårt 

att hävda något utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Rubin fortsätter resonera kring problem och menar att det kan vara svårt att hävda andra 

stadskvaliteter för att trafiklösningar och exploatering väger högre jämfört med andra värden. 

Hon berättar att några arkitektfirmor försökt förbättra uppfattningen om stadskvaliteter, där 

bland annat jämställdhet är en bidragande faktor till kvalitet, genom att ta fram rapporter om 

dessa kvaliteter och hur sådana genererar i högre priser på lägenheter. Hon menar att det alltid 

är bra att kunna referera till en rapport eller forskning när man har ett hinder. Det är bra att 

                                                           
2 Kvinnors Byggforum är ett nätverk för kvinnor i byggbranschen där plan- bygg- och förvaltningsfrågor 

diskuteras ur ett maktkritiskt perspektiv (Kvinnors Byggforum 2016).  
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kunna visa något konkret. I de rapporter som har gjorts, menar hon, har man kunnat påvisa 

hälsoaspekter. Rubin (Intervju 2016) fortsätter att resonera kring processen för at skapa en plats: 

Man skulle kunna tro att de projekt man gjorde i skolan kanske var mer jämställda för där hade man inte 

det här hårt mot hårt. Processen såg inte ut som det gör i det verkliga livet med den formen och de olika 

förhandlingslägena men att, jag tänker att det ligger väldigt nära kvalitet generellt även om jag blir orolig 

när jag säger så för jag tänker att den rådande normen är inte tillräckligt jämställd för att den normens 

kvalitet skulle göra att det var jämställt. 

Rubin (Intervju 2016) reflekterar över den rådande samhällsnormen och menar att det är svårt 

att få med jämställdhet i praktiken när det kräver att övertyga den som i slutändan betalar för 

det projektet. Åkerman instämmer: 

  
Men även om man talar om en barnkonsekvensanalys eller så, det är heller inget som är lagstadgat och det 

är det också som är mycket problem generellt när det gäller jämlikhetsfrågor generellt. Det finns ju metoder 

som man kan jobba med men det är ingenting som krävs och då beror det lite på hur ambitiös eller engagerad 

beställare man har […]. Men tyvärr är det ofta någonting som inte görs och då blir det ju att de här 

problemen som vi brukar prata om förs ned för då blir det siffror och beräkningsenheter och exploateringstal 

och pengar och det blir liksom de faktorerna som styr och inte såhär vad blir över för alla? För det handlar 

ju inte bara om kvinnor och män utan alla. 

 

Åkerman (Intervju 2016) menar att det ofta är upp till den som beslutat om att projektet ska 

genomföras och projektets finansiär att avgöra om det finns utrymme för exempelvis en 

socialkonsekvensanalys och att man får utrymme att arbeta med exempelvis dialoger i den.  

Rubin kopplar resonemanget till ett problem hon ser idag: ”Och speciellt nu tänker jag 

också för bostadsbristen för då vill både kommunerna och byggherrarne så himla mycket annars 

kanske kommunen hade hållit tillbaka men nu ligger det i allas intresse att bygga så mycket 

bostäder som möjligt.” 

Åkerman (Intervju 2016) berättar om en kommun och en detaljplan där byggherren uttalat 

inte har planerat för lokaler, förskolor eller skolor trots att området planeras bli stort som en 

stadsdel. Rubin menar att hon jobbat med samma kommun och att hon uppfattar att det har varit 

bättre än vad hennes kollega gör, men då var det andra planhandläggare. Detta menar hon är ett 

tydligt exempel på att det kan skilja sig beroende på vilka aktörer som är inblandade i ett projekt. 

Hon menar att det skiljer sig mellan olika planhandläggare men också mellan olika markägare. 

Åkerman och Rubin (Intervju 2016) skulle gärna se att kommunen kunde kräva en viss kvot 

där man kan bygga för mer sociala behov men menar att när kommunen är i krisläge för att de 

ska få fram alla de här bostäderna för att inte betala stora viten till tunnelbanan så det ligger på 

sätt och vis i kommunens intresse också. Åkerman resonerar: ”Sådana där saker är ju viktiga 

och det är ju stora strukturer där det verkligen kan vara svårt om de verkligen inte vill bygga en 

förskola att såhär: Ja men det här med jämställdhet i det offentliga rummet.” 

Åkerman (Intervju 2016) berättar att hon tycker sig se att de jämställda projekten är fler 

idag än tidigare. Bland annat exemplifierar hon påståendet med att Boverket bidragit mycket 

med finansiering till kommuner för att göra projekt och samarbeten för att jobba med 

jämställdhetsfrågan och implementera den på olika sätt. Hon uppfattar också att kommunerna 

är mer intresserade idag än när hon började arbeta som arkitekt bara för fem år sedan. Rubin 

och Åkerman känner sig hoppfulla till att det jämställdhetsarbete de ser idag kommer leda till 

justeringar i processer. Det Åkerman och Rubin (Intervju 2016) kom fram till efter att ha arbetat 

med projektet i Bagarmossen var att de processer som de vanligen jobbar i inte gynnar ett 

jämställt resultat utan de menar att det gäller att arbeta på ett annat sätt än man är van vid för 

att lättare skapa ett jämställt fysiskt rum. 
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Claessons (Intervju 2016) erfarenhet av de motsättningar som finns mot ett 

jämställdhetsperspektiv i planeringsprocessen när man vill uppnå jämställdhet på en plats, som 

”Rosens röda matta” i det här fallet, är dels den könsseparatisktiska utgångspunkten att bara 

tjejer bjöds in och att de fick planera en bit av staden som skulle bli för och av tjejer. Claesson 

uppger att det i själva verket fortfarande är fler killar som använder den platsen. Hon säger dock 

att det ser lite bättre ut än när man tittar på staden generellt eftersom det är känt att killar och 

män använder offentliga rum mer. ”Det blir lätt att det blir en kvinnofråga när det blir så och 

det finns en massa olika problem.” Claesson (Intervju 2016) anser dock att man ska vara 

medveten om att det finns många andra strukturer som påverkar och att det är väldigt svårt att 

få fram kvinnors röster och då kanske man behöver en sådan enkönad miljö bara för att det ska 

hända. Hon menar dock att man får hålla isär vilka målsättningar som finns för just den aktuella 

platsen och tydligt kommunicera att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en fråga om att 

alla ska ha samma möjligheter men för att uppnå en jämställd plats så gör man så här nu. Hon 

anser, efter att ha utvärderat ”Rosens röda matta” att projektet i efterhand blivit kvinnofokuserat 

vilket hon anser är synd då platsen är bra. I projektet med ”Rosens röda matta” tror Claesson 

att det varit helt nödvändigt att utgå bara från tjejer. Hon anser dock att man borde varit tydligare 

med att kommunicera att detta är något man testar då man anser att kvinnors röster inte hörs, 

men att jämställdhet trots det inte enbart handlar om kvinnor. Claesson (Intervju 2016) är trött 

på att jämställdhet i stadsplaneringen endast ska handla om kvinnors trygghet. Hon menar att 

det ju i statistiken framgår att män är de som råkar ut för mer som kan ge otrygghetskänslor i 

det offentliga rummet än kvinnor och ändå är kvinnor räddare.  

Pihl (Intervju 2016) menar att just eftersom att syftet med ”Ett jämställt Övre” var 

jämställdhet första hand och det var det syftet som man fick finansiering för så var rättfärdigades 

jämställdhetsperspektivet och det ifrågasattes inte i genomförandet. I projektets inledande 

stadie hade man en föreställning om att pojkar och flickor skulle tycka olika men det visade sig 

att de upplevde otrygghet ungefär på samma sätt. Pihl delar med sig av sin upplevelse av att 

pojkarna däremot tog mer plats än flickorna när det gällde att tycka till om projektet. Flickorna 

hade också svårare att prova på, de behövde betrakta först och kliva in och kliva ur på sina egna 

villkor. Hon berättar att det också var möjligheten till detta som var en stor del av syftet med 

projektet, att man skulle ha möjlighet att kliva i och ur på sina egna villkor. 

Docks (Intervju 2016) erfarenhet när det gäller en planeringsprocess är att ett extremt fokus 

på en fråga kan tränga undan andra typer av frågor. Exempelvis kan ett allt för stort fokus på 

genus tränga undan ett åldersperspektiv. Hon anser att det ofta tenderar att vara ett allt för stort 

fokus på endast en fråga eller ett intresse. Dock berättar om sin skepsis till trygghetsfrågan och 

hon anser att mycket grundar sig på vad folk själv skattar när de blir tillfrågade. Förklaringen, 

menar hon, kan ligga i att män och kvinnor är uppfostrade till att svara på olika sätt. Dock 

exemplifierar sin teori utifrån ett tillfälle då man från Malmö stads sida gav ungdomar i uppdrag 

att gå runt på stan och fråga människor om de kände sig trygga. En tjej frågade en medelålders 

man och han svarade att han alltid känner sig trygg för att han alltid bär vapen. Detta svar, 

menar Dock, gör att man kan fråga sig vad trygghet betyder för olika personer. Mannen i fråga 

uppgav sig vara trygg men det faktum att han alltid bar vapen ger signaler om att han känner 

sig otrygg. 

 

4.4 Jämställdhet - en fråga som ignoreras? 
Anledningen till att man inte tar större hänsyn till att planera jämställt tror Åkerman (Intervju 

2016) handlar om att det finns en stor okunskap: ”Jag tror att många vill tro och tror att 
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samhället är jämställt och då måste man vara med och belysa och berätta varför det inte är det 

och det både i den faktiska statistiken och i de forskningsrapporter som finns.” För att skapa 

mer kunskap om jämställdhet arbetar Rubin och Åkerman med att nätverka och hitta andra 

personer som också jobbar med frågan utifrån sina perspektiv. De vill se ett nätverk där en 

kunskapsgrund med argument, metoder och idéer kan skapas och som man kan verka ifrån både 

i arbetsprocessen och som också ger resultat i ett slutgiltigt bygge eller i en gestaltning. 

Åkerman (Intervju 2016) erfar att exemplen är många där man placerar en rosa bänk och sedan 

påstår att platsen är jämställd. Denna typ av förenklade och felaktiga föreställningar om 

jämställdhet, menar hon, kan leda till att människor som på ett eller annat sätt är delaktiga i 

planeringsprocessen inte tror på jämställdhet eller inte tycker att det är en bra idé. Hon tror 

heller inte att de inblandade aktörerna i en utformning av en plats blir så positivt inställda till 

att arbeta med jämställdhet. Rubin och Åkerman (Intervju 2016) menar att det är viktigt för dem 

att vara så välgrundade som möjligt och inte hasta fram, för att undvika att det blir fel. Åkerman 

berättar: ”Man vill vara så välgrundade som möjligt för att det inte ska bli fel heller just för att 

det är lite känsligt, eller att det liksom blir lite känsligt.” 

Rubin (Intervju 2016) tror att det i den byråkratiska världen är svårt att granska sin 

processer och strukturer. Hon menar att det alltid finns de som vill få fram planer snabbt och 

att tempot generellt är väldigt högt i en planeringsprocess och att då stanna upp och fundera 

över om man jobbar på rätt sätt eller om man kanske borde byta arbetsmetod blir på något sätt 

övermäktigt. Också Claesson (Intervju 2016) är av åsikten att kommuner är så inkörda i sina 

spår att det kan vara svårt att se något nytt.   

Åkerman (Intervju 2016) menar att de uppfattat en förfrågan från många aktörer inom 

stadsplaneringsfältet efter en särskild manual eller handbok eller checklista:  

 
Att man så otroligt gärna har det här verktyget och man ser ju lite nu många kollegor som jobbar med 

kortlekar eller att man ska komma åt det där liksom och det är ju jättebra men det som vi har diskuterat 

mycket här på White när det gäller frågan om en checklista […] men vi har kommit fram till att man gärna 

vill ha en enkel metod för att göra projekt men att det alltid, precis som med all stadsbyggnad eller all 

arkitektur, så kan man inte bara copy pastea någonting utan att varje projekt och hus och plats är unik och 

därför ska man behandla den så också. […] Det är liksom en fingertoppskänsla, det är bra insyn och 

lokalkännedom. Det kräver något som många kommuner och projektörer och byggherrare inte har, och det 

är tid. 

 

Rubin tar resonemanget ett steg vidare och menar att väldigt många som deltar i processerna 

från plan till verklighet är gynnade av att det inte är jämställt. Hon menar att det kan bero på att 

de inte själva intuitivt kan se varför jämställdhet är bra då de själva inte upplevt ett förtryck och 

hon uppger också att det oftast talas om jämställdhetsfrågan som en kvinnofråga. Åkerman 

(Intervju 2016) menar att män också befinner sig inom ramen för en viss norm så det 

normvidgande skulle öka kvalitén för alla. Hon anser att så länge jämställdhetsfrågan ses som 

en kvinnofråga är det mer motstånd till att det är en allmängiltig fråga som tas upp. Rubin och 

Åkerman är överens om att det är så lätt att bara trycka bort det man inte vill se.  

Claesson (Intervju 2016) uppger att hon har varit i kontakt med många kommuner. Hon 

beskriver att hon upptäckt att många kommuner har viljan, men att de inte vet hur de ska göra 

för att planera jämställt: ”Det fattas det där lilla sista steget att det ska bli konkret. Och då kom 

vi på att vi måste ta fram ett verktyg. Vi måste hjälpa kommunerna att ta det där sista steget.” 

Claessons företag sökte pengar från Boverket och startade, tillsammans med Malmö stad, 

Nacka kommun och en arkitektfirma, ett ettårigt projekt för att utforma ett sådant verktyg. 

Claesson beskriver hur verktyget utformades för att både kunna fungera på både övergripande 
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stadsplanering och på detaljnivå. Hon berättar att tanken är också att det ska gå att använda 

både i planeringsskedet och genom att utvärdera en plats efter genomförande. Verktyget är 

uppbyggt som en kortlek med olika frågeställningar att diskutera och på ett enkelt sätt ska man 

kunna få jämställdhetsaspekten beroende på hur mycket tid man har. Genom att använda 

kortleken kan man fundera över vad som är intressant att fokusera på i det aktuella projektet; 

Dialog? Omgivningarna? Strukturerna?  

Johansson (Intervju 2016) berättar att projektet i stockholmsförorten, som initierades av 

kvinnor i området, var från början tänkt som ett projekt där förortens torg skulle göras om till 

ett torg med en mer jämställt riktning med en feministiska teorier som utgångspunkt. Johansson 

berättar vidare att Svenska Bostäder, som är det dominerande hyresrättsföretaget i 

stockholmsförorten, blev delaktiga i projektet och de beslutade sig för att göra en 

samrådsprocess som spände över ett antal möten där kvinnor i området bjöds in tillsammans 

med forskare och andra aktörer.  Det visade sig vara svårt att genomföra projektet. Det fanns 

ingen samsyn om vad jämställdhet innebar utan mötena kom främst att handla om hur 

jämställdhet skulle definieras, vad det skulle kunna vara i just deras område och hur olika 

personer såg på det. Johansson (Intervju 2016) berättar att det fanns starka önskemål om 

handfasta principer eller strategier som man skulle kunna använda i ombyggnaden av centrumet 

men projektet resulterade inte i något sådant. Det talades också om separatistiska rum för 

kvinnor och utveckling av lekplatser. På ett seminarium där representanten för Svenska 

Bostäder i stockholmsförorten medverkar framgår att man i projektet inte anser att gestaltning 

ur ett feministiskt perspektiv ser ut på ett särskilt sätt. Istället handlar det om att ta till vara på 

medborgarnas perspektiv och deltagande samt låta de boende i området vara delaktiga i 

processen (Stiftelsen Tryggare Sverige 2016).  

 

4.5 Gestaltning 
Rubin (Intervju 2016) berättar att när det gäller gestaltning för en mer jämställd plats i 

Bagarmossen platsen de utvecklade rumsligt och fysiskt mycket mer intima än vad stora 

offentliga rum ofta är när man planerar dem och platsen var också väldigt specifikt och 

karaktäristiskt gestaltad. Den hade stark karaktär utifrån färg och form. Rubin berättar vidare 

att hennes erfarenhet är att en jämställd plats ofta är rumsligt definierad, precis som platsen i 

Bagarmossen. Platsen hade även väderskydd. Rubin menar vidare att en jämställd plats inte 

heller är aktivitetsbaserad på så sätt att man måste spela exempelvis en bollsport utan att det 

finns mer möjligheter att bara vistas där. Tjejerna i projektet bidrog med idéer som mindre rum 

på den sträcka där man rörde sig, mer färgsättning i form av graffitti eller konst samt ljusslingor 

som var inbjudande. Tjejerna efterfrågade även möjlighet till värme och väderskydd. De 

efterfrågade en plats där de kunde umgås utan att de kände sig uttittade (White 2015). 

Claessons (Intervju 2016) erfarenhet är att för att för att uppnå jämställdhet i det offentliga 

rummet är det viktigt att undersöka sig hur människor rör sig, varför och hur man kan överblicka 

en plats. Hon exemplifierar genom att fråga sig: ”Om man ska träna på ett utegym, är man då 

synlig eller finns det möjlighet att träna ifred?” Denna typ av frågeställningar anser hon vara 

minst lika viktiga som exempelvis belysning eller uppfattningen om vad kvinnor blir rädda eller 

trygga av. Claesson kom in i slutet av genomförandet av ”Rosens röda matta”. Enligt henne var 

några av de önskemål som ungdomarna uttryckte gällande platsen, både i detta projekt och i ett 

annat projekt som precis initierats och där hon varit ansvarig för jämställdhetsutveckling, att 

det ska vara en multifunktionell plats. Hon beskriver att det ska gå att påverka platsen med ljud 

och ljus, både att njuta av, så som ljusinstallationer, men också för att använda, till exempel 
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genom att koppla in musik och dansa till. Hon menar att en plats som är utformad för att locka 

till genusöverskridande rörelse också är en plats där det ska gå att vara där även om det regnar. 

Däremot får platsen inte vara stängd och otrygg. Det är viktigt att det finns sittplatser och ännu 

viktigare hur de är placerade, exempelvis två och två, sittplatser där fler får plats, eller där det 

finns möjlighet att sitta enskilt (Add Gender 2016). Claesson (Intervju 2016) beskriver ”Rosens 

röda matta”: ”Jag tycker att det är fantastiskt att man kommer dit och känner att här är det 

annorlunda, så här ser det inte ut någon annanstans. Det är färgglatt.” 

Claesson (Intervju 2016) är positiv till hur ”Rosens röda matta” utformades. Hon är glad 

att platsen blev väldigt speciell så att alla kan se att projektet lett till något som inte bara är 

”som vanligt”. Även om projektet utformades med utgångspunkt i unga tjejers önskemål så 

anser Claesson att ungdomarna hade tänkt på ett väldigt åldersövergripande sätt. Hon uppger 

också att hon är positiv till att platsen blev tillgänglighetsanpassad. Hon beskriver exempelvis 

att scenen är utformad som en ramp vilket gör det lätt för alla att komma upp på den. Men det 

medförde också en del problem då scenen som är en ramp också är effektiv att köra upp en bil 

på. Olyckligtvis togs platsen över till viss grad och den användes inte alltid som det var tänkt. 

I en beskrivning av platsen, framkommer att platsen efter projektets slut är väl upplyst. 

Belysningen kan sägas skapa ett eget rum där ingen del upplevs för mörk eller obehaglig. På 

platsen är man synlig för de som går förbi och också från intilliggande lägenheter. Platsen 

erbjuder bänkar att sitta, med viss avskildhet från det övriga utrymmet och då det finns upplysta 

räcken bakom så känns platsen trygg också på kvällstid. På ett intilliggande stråk rör sig 

människor till och från stadsdelens centrum vilket gör att platsen inte känns öde. Platsen 

inbjuder till spontan aktivitet då det bland annat finns en klättervägg och en scen i form av en 

ramp. Platsen är målad i flera olika färger (Add Gender 2016). 

Claesson (Intervju 2016) menar att just färg är viktigt när det gäller gestaltningen av en 

jämställd plats. Hon vidareutvecklar sin teori med att förklara att ingenting egentligen kan sägas 

vara neutralt och genom att låta fler påverka kommer det också att generera i fler trivsamma 

platser. Hon anser också att överblickbarhet är av betydelse samt möjligheten att umgås över 

generationer. I de projekt med jämställda platser som Claesson varit delaktig i har 

multifunktionalitet varit viktig. 

När det gäller gestaltningen av platsen i Skäggetorp berättar Molin (Intervju 2016) att man 

utgått från den tidigare forskning som finns och från en del rapporter som författats om 

jämställd planering.  Hon berättar att då projektet i Skäggetorp utgår från tjejer i yngre tonåren 

så utformas också platsen efter tjejernas önskemål och kompletteras med tolkningar av riktlinjer 

från tidigare forskning. Molin menar att det för tjejer i tonåren handlar mycket om den sociala 

biten och därför tänker hon att fokus bör ligga på sittplatser och rum för att gå undan, och det 

stämmer också in på vad tjejerna uttryckt. 

Pihl (Intervju 2016) berättar att man under hela processen i Trelleborg arbetat med en 

analys där man sätter olika syften eller mål i förhållande till varandra, exempelvis styrkor och 

svagheter. Detta utvecklades sedan till en kunskapsbank och en checklista. De ledord som 

identifierades i arbetet var; inbjudande och välkomnande, lätt att kliva in och ut, ska finnas en 

flexibilitet så att man kan använda platsen på olika sätt samt aktiviteter som lockar. Platsen 

målades knallgul, dels för att den skulle väcka uppmärksamhet och dels för att färgen har 

anknytning till den stad där platsen finns. Man satte även upp flaggor med vimplar på som syns 

på långt håll. Pihl berättar att idén med platsen är att man lätt ska kunna röra sig igenom den. 

Gång och cykelstråk finns redan idag och man har placerat ut saker längs vägen, bland annat 

en jättestor sittskulptur. Sittskulpturen har flera olika syften; Dels är det viktigt att kunna titta 

på andra och dels att man ska kunna bli sedd men det finns också möjlighet att välja avskildhet. 
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Sittskulpturen innehåller därför både utkiksplatser och mysiga hörnor. På platsen har man också 

ställt upp palmer eftersom detta också är något som är karaktäristiskt för Trelleborg. När det 

gäller möjligheter att utföra aktiviteter på platsen berättar Pihl att det inte finns några klassiska 

aktivitetsytor som är tänkta för t.ex. basket eller fotboll. Istället finns där en balansplatta som 

man kan ha roligt med och som man kan välja att kliva av och på när man vill. Dessutom finns 

ett runt pingisbord, med pingisracketar som inte ser ut som vanliga racketar, de har hål i dem. 

Tanken med detta är att pingisspelet inte ställer några krav på prestation utan man uppmuntras 

att prova olika saker. Pihl (Intervju 2016) berättar vidare att belysningen på platsen utvecklades 

och att det var viktigt med hänseende till trygghetsperspektivet. 

 

5. ANALYS OCH DISKUSSION 
 

I nedanstående avsnitt analyseras och diskuteras det material som framkommit genom 

intervjuer med jämställdhetsexperter och genom dokumentstudien. Det empiriska materialet 

undersöks genom feministisk teori och planeringsteori. Analysen struktureras efter uppsatsens 

frågeställningar. 

5.1 Jämställdhetsexperters erfarenheter av planering för jämställdhet på en 

offentlig plats 
Planeringens främsta uppgift är att utveckla stadens offentliga rum (Larsson, 2006). Genom 

tidigare forskning och rapporter (Listerborn, 2002; Larsson och Jalakas, 2008; Forsberg, 2005) 

framgår att flickor och kvinnor är underrepresenterade i det offentliga rummet och att normer 

om vad det innebär att vara kvinna eller man existerar i vårt samhälle idag. De riktlinjer gällande 

jämställdhet som kommuner i Sverige har att rätta sig efter finns stiftade både på EU-nivå och 

på statlig nivå. Det framkommer att det inte finns någon tydlig, avgränsad definition för hur 

dessa riktlinjer ska uppnås inom planeringen. En del respondenter uttrycker en osäkerhet inför 

hur riktlinjerna och målen ska tolkas och hur de ska genomföras i praktiken. Ett exempel på 

riktlinjernas otydlighet går att finna i jämställdhetsexperternas olika definitioner av 

jämställdhetsbegreppet och vilka som inkluderas i det. Slutsatsen kan dras från intervjuerna 

med samtliga respondenter, att en utgångspunkt i deras arbete är en medvetenhet om de rådande 

könsnormerna i det offentliga rummet. Uppfattningarna gick dock isär om vad denna 

medvetenhet bör innebära för planeringen. För att utveckla en offentlig plats i en mer jämställd 

riktning ansåg några av respondenterna att det effektivaste för att kunna motverka det offentliga 

rummets maktstrukturer var att enbart fokusera på flickor eller kvinnor. Deras förhoppning 

förefaller vara att ifall flickorna eller kvinnorna själva får vara med och bestämma så ökar 

incitamenten för att de sedan i högre utsträckning kommer att röra sig genom, eller använda 

platsen. För en del av respondenterna var utgångspunkten att det enligt tidigare forskning 

framgår att det är männen som rör sig mest på offentliga utrymmen. Larsson (2006) menar att 

det är först när planeringsprocessen ses ur ett genusperspektiv som det är möjligt att utmana 

könsmaktsordningen.  Att utgå från kvinnor som grupp för att uppnå en jämställd offentlig plats 

kan knyta an till Gemzöes (2014) tanke om att det är det effektivaste sättet kunna förändra 

samhällets maktstrukturer. De fall där jämställdhetsexperterna utgick från kvinnor eller flickor 

som grupp skiljde sig dock åt i ett avseende. De flesta jämställdhetsexperters erfarenheter 

bestod i att utgå från flickor ungefär i högstadieåldern till skillnad från stockholmsförortens 

tillvägagångssätt, där Johansson berättade att det projektet hade utgått från vuxna kvinnor. Man 

kan anta att de kvinnor som deltog på mötena i stockholmsförorten för att diskutera jämställd 

planering hade många olika perspektiv och kanske helt olika bakgrund och syften med varför 

de var där. Det skulle visa sig, enligt uppgift från Johansson, bli svårt att komma fram till en 

gemensam plan för hur projektet skulle fortskrida och hur platsen faktiskt skulle gestaltas. I de 
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projekt där jämställdhetsexperterna avgränsat gruppen flickor till en ålderskategori däremot, 

kunde projektet avgränsas och platsen kunde gestaltas efter uppsatta tidsramar. De slutsatser 

som går att dra av dessa erfarenheter är inte att den bästa gestaltningen och resultatet alltid 

kommer då man utgår från en avgränsad grupp som högstadieungdomar, men däremot att allt 

för spridda intressen kan leda till att det blir svårare att ro projektet i hamn.  Även om det kan 

vara bra att utgå från kvinnor eller flickor i grupp eftersom att kvinnor initialt tenderar att ta för 

sig mindre, som fallet var i Trelleborg exempelvis, så kan en slutsats från det som skedde i 

stockholmsförorten dras. Även om det var en grupp kvinnor som, om man ska hårddra det, 

förenade sig för att komma fram till fasta principer efter gemensamma värderingar så skulle det 

kunna vara bra att specificera gruppen mer. 

Att utgå från kvinnor som grupp skulle även kunna tänkas cementera dagens 

könsstrukturer. Bland de jämställdhetsexperter som ansåg att det bästa tillvägagångssättet var 

att planera för kvinnor som grupp för att utforma en mer jämställd plats motiverades 

tillvägagångssättet med att det ger ett bättre genomslag i det offentliga rummet där män som 

konstaterat är överordnade kvinnor. Jämställdhetsexperterna verkade dock vara övertygade om 

att om utgångspunkten ligger hos kvinnor så kommer även männen gynnas av slutresultatet. 

En annan intressant reflektion är att flera projekt har haft Boverket som finansiär och 

implicit eller explicit uppdragsgivare, och trots att en och samma aktör har legat bakom 

projekten så tolkades samma uppsättning riktlinjer på olika sätt. Pihl uppgav att hon hade fått 

ta ställning till hur uppdraget skulle utföras, ifall att både pojkar och flickor skulle inkluderas, 

eller bara flickorna. Molin valde istället att tolka riktlinjerna som att bara flickorna skulle få 

komma till tals. 

Den av jämställdhetsexperterna som skiljde sig från de övriga gällande tolkningen av ett 

jämställdhetsbegrepp var Dock (Intervju 2016). Hennes erfarenhet var att jämställdhet och 

jämlikhet inte går att separera och hon ifrågasatte könsnormerna på ett annat sätt än övriga 

respondenter. Hon menade att det finns andra kategorier än enbart beroende på vilket kön man 

har som kan göra att man känner en större osäkerhet i det offentliga rummet, som etnicitet och 

klass. Dock (Intervju 2016) var medveten om att hennes perspektiv inte alltid delades av andra 

inom fältet. Hennes uppfattning kan kopplas till det intersektionella perspektivet, det vill säga 

att det socialt konstruerade könet bör analyseras och förstås, inom maktstrukturer, i relation till 

klass, ålder och etnicitet (Lykke, 2003; Molina, 2011). Slutsatsen att det råder oenighet om vad 

jämställdhet i planeringen innebär och hur befintliga riktlinjer ska tillämpas bekräftas av 

Larsson och Jalakas (2008). Larsson och Jalakas (2008) verkar dessutom vara av en liknande 

åsikt som Dock ur den aspekten att de anser att lyfta fram en viss kategori med speciella 

egenskaper kan innebära att man riskerar att sortera vilka som är normala och vilka som inte 

faller inom ramen för det som är normalt.    

I samtal med jämställdhetsexperterna framkommer en unison efterfrågan efter mer 

forskning på området jämställd planering. Pihl berättade att de i projektet ”Ett jämställt Övre” 

tog inspiration från ”Rosens röda matta”. Flera av respondenterna nämner även att rapporten 

Spontanidrott för vilka? fungerat som en inspirationskälla, om än inte i lika strikt mening som 

för Molin. Att jämställdhetsexperterna hänvisar till varandras projekt och till samma rapport 

kan ge en indikation om att det vore önskvärt med mer forskning inom ämnet för att avgöra och 

tydliggöra hur man bäst förändrar samhällets maktstrukturer. Enligt Listerborn (2002) har 

forskningsfältet tenderat att inte ta hänsyn till de könsmaktsstrukturer som utspelar sig i det 

offentliga rummet. 

Oenighet råder bland experterna om nyttan med att kvantifiera och mäta jämställdhet. 

Claesson anser att åtminstone en anledning till att begreppet jämställdhet är användbart är just 

att det går att mäta. Den tanken reflekterar också valet man gjort på hennes arbetsplats att på ett 

enkelt sätt diskutera jämställdhet inom planeringsprocessen och i gestaltning genom att använda 

ett verktyg i form av en kortlek. Claesson är dock inte ensam om att vilja mäta jämställdhet. I 
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stockholmsförorten försökte kvinnorna även där finna handfasta principer och mått, och så även 

i Trelleborg. En checklista, vilket kan liknas vid ett annat instrument för att mäta jämställdhet, 

är något som Andersson Rosell på Uppsala kommun använder sig av i arbetet med social 

hållbarhet. Rubin och Åkerman motsätter sig dock att det är eftersträvansvärt att mäta 

jämställdhet genom att använda en checklista som verktyg. De uppger att de har kommit fram 

till att varje plats är unik och fingertoppskänsla och bra insyn i området samt en god 

lokalkännedom krävs för att en plats framgångsrikt ska kunna göras mer jämställd. 

Jämställdhetsexperternas arbete med att utforma offentliga platser i en mer jämställd 

riktning förefaller enligt min tolkning utgå från feministiska teorier i form av genus och 

intersektionalitet. Larsson (2006) ger den teoretiska utgångspunkten medhåll då hon menar att 

ett genusperspektiv i planeringsprocessen är kritiskt för att förändra det offentliga rummets 

struktur av dominans och underordning. Analysmetoderna genus och intersektionalitet har 

liknande målsättningar, det vill säga att förstå samhällets maktstrukturer, men de har olika fokus 

i och med att intersektionalitet inkluderar fler aspekter (Gemzöe, 2014; Listerborn, 2002). 

Docks bild av maktstrukturerna i samhället skiljer sig från hur de övriga respondenterna i 

studien resonerar. Hon anser att ett allt för stort fokus på en kategori, som det socialt 

konstruerade könet, kan skapa en blindhet för andra typer av förtryck.  

 

5.2 Jämställdhetsperspektivets hinder i planeringsprocessen 
Bland de problem som jämställdhetsexperterna uppger att de kan stöta på i en planeringsprocess 

framträder en gemensam bild av att det är svårt att hävda vikten av jämställdhet jämfört med 

andra faktorer som väger tyngre i en planeringsprocess. Jämställdhetsexperternas bild av att det 

är svårt att legitimera jämställdhet i konkurrens med andra värden kan ha att göra med att 

planering är en del av en politisk verksamhet som Larsson (2006) menar handlar om att fördela 

samhällets resurser. Enligt jämställdhetsexperterna är det alltid finansiären som har det sista 

ordet i hur en utformning av en plats bör ske och om det finns utrymme för att inkludera aspekter 

som jämställdhet. Detta kan ha ekonomiska skäl, men enligt Larsson (2006) är det också så att 

det saknas kunskap om jämställdhet i planeringsfältet. Att det saknas kunskap är något som 

Åkerman bekräftar när hon säger att det verkar vara så att många inom planeringsprocessen vill 

tro att samhället är jämställt men att det faktiskt inte ser ut så i verkligheten. Just okunskap om 

jämställdhetsperspektivets betydelse i den fysiska gestaltningen är något flera respondenter 

bekräftar. Bland annat vittnar Åkerman och Rubin om att det finns en uppfattning om att bara 

det sätts upp en rosa bänk på en plats så har platsen blivit mer jämställd. Denna föreställning 

bland aktörer i en planeringsprocess skulle kunna komma sig av att det enligt tidigare forskning 

och rapporter är känt att kvinnor efterfrågar sittplatser i offentliga rum och troligtvis finns den 

stereotypa bilden av rosa som en feminin färg. Den felaktiga uppfattningen om vad jämställdhet 

är, menar Åkerman, kan leda till att det reproduceras ett ointresse för jämställdhetsarbete bland 

aktörer i planeringen. Rubin anser att ett sätt att bevisa att jämställdhet är värdefullt när det 

gäller utformningen av en plats är att ta fram en rapport för att kunna visa på någonting konkret. 

Rubin menar att det i den byråkratiska världen verkar vara svårt för en organisation att 

granska sina egna processer och strukturer. Inom planeringsprocesser är tempot ofta högt, enligt 

Rubin, och att stanna upp och fundera över sitt arbetssätt är något som kräver både tid men 

också en vilja. Claesson bekräftar också att kommuner inte tenderar att ifrågasätta hur man 

arbetar med frågor som jämställdhet. Rubin menar att många som deltar i processerna är 

gynnade av att det inte är jämställt. Det kan, enligt henne, bero på att de själva inte upplevt ett 

förtryck.  

 Larsson (2006) ser en risk med att planeringen är beroende av de värderingar som 

aktörerna i en planeringsprocess har. Aktörernas egna värderingar tenderar att, om än 

omedvetet, göra ett avtryck på det arbete som genomförs. Manning Thomas (2012) diskuterar 

att de planerare som själva blivit utsatta för någon form av förtryck kan ha utvecklat särskilt 
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användbara kunskaper som kan bidra till en förståelse av samhällets hierarkiska strukturer. Hon 

menar även att de inom planeringsfältet som har upplevt egna förtryck kan känna sig mer 

motiverade att arbeta inom fältet eftersom de vill uppmärksamma och motarbeta de orättvisor 

som de själva har upplevt. Detta tankesätt går även att koppla till genus och intersektionalitet 

som medel för att förändra könsmaktsordningen i samhället. Det framgår inte från alla 

respondenter huruvida de har upplevt ett förtryck själva, däremot ger det faktum att det främst 

är kvinnor som arbetar med jämställdhetsfrågan inom planering en fingervisning om att det 

fortfarande skulle kunna vara så att kvinnor i högre grad är engagerade i frågor om jämställdhet. 

Larsson och Jalakas (2008) anser inte att en större representation av kvinnor i 

planeringsprocessen kommer leda till att processen och det slutgiltiga resultatet blir mer 

jämställt. Om man skulle tänka så skulle männen inte behöva ta något ansvar för jämställdhet.  

Det framkommer uppgifter från flera jämställdhetsexperter som bekräftar att det är 

problematiskt att jämställdhet inom planeringen ses som en kvinnofråga. Claesson är av åsikten 

att ett jämställt planeringsprojekt som genomförts med utgångspunkt hos endast flickor eller 

kvinnor riskerar att bli anklagat för att vara könsseparatistiskt.  

Forester (1982) betonar hur viktigt det är att ha tillgång till rätt kunskap och rätt information 

i planeringsprocessen. Även Nyström och Tonell (2012) menar att den egna analysen kan 

förbättras genom kunskap om maktrelationer inom planering och att mer kunskap kan leda till 

ett större genomslag i planeringsprocessens slutskede. Av den anledningen skulle man kunna 

tänka sig att det är positivt att människor som själva upplevt sig vara underordnade i samhällets 

könsmaktsordning driver frågor om jämställdhet i det offentliga rummet, men man bör komma 

ihåg att det skulle kunna leda till ett känsligt läge i en planeringsprocess där inte alla typer av 

erfarenheter är representerade bland aktörerna.  

De aktörerna inom en planeringsprocess som arbetar med att utveckla och gestalta 

offentliga platser kan sägas besitta en maktposition. Det framkommer dock efter samtal med 

samtliga respondenter att makten är begränsad och att det främst är politiska beslut och ekonomi 

som bestämmer ambitionsnivån för jämställdhetsarbete inom en planeringsprocess. Rubin 

uppger att stadens mer akuta behov, som att det saknas bostäder, leder till att det inte finns 

utrymme för kommuner att bygga jämställt, utan istället handlar det om att bygga så snabbt som 

möjligt. Tidspressen och ett ekonomiskt intresse står alltså i vägen för ambitionen att inkludera 

värden som jämställdhet i planeringen. Att planeringen är begränsad av politiska beslut och av 

ekonomi bekräftas av Forester (1982). Dels, menar han, är planerare en motvikt till 

beslutsfattaren i arbetet med att försöka motivera sådana värden som inte ligger lika högt i 

prioritet som ekonomi men som är betydelsefulla för medborgarna, och genomförs i själva 

verket inte utformade planer på det sätt som det var tänkt. Det kan också vara så, enligt Forester 

(1982) att de som har fysisk gestaltning som sin uppgift själva arbetar inom pressade tidsramar 

eller inte vill riskera att göra sig ovän med byggherrar eller intressegrupper.  

Flera av jämställdhetsexperterna har tidigare erfarenhet av att det har betydelse för en 

planeringsprocess vilka som är delaktiga. Det handlar både om vilka intressen kommunen har, 

vem som är byggherre och vilka som är delaktiga i genomförandet, det vill säga planerare eller 

arkitekter. Rubin och Åkerman beskriver att de erfarit att planeringsprocesser i samma kommun 

sett olika ut med avseende på vilka intressen det finns utrymme för, beroende på vilka 

planhandläggarna varit. De ser ett behov av att ifrågasätta de processer man vanligtvis arbetar 

med i planeringen då de processerna inte är gynnsamma för ett jämställdhetsperspektiv.   De av 

studiens respondenter som varit delaktiga i ett projekt där Boverket varit finansiär, uppgav inga 

problem med att motivera att en plats skulle gestaltas med jämställdhet som mål. Däremot kan 

man, efter jämställdhetsexperternas uppgifter, ana en svårighet för kommunerna att planera 

offentliga platser mer jämställda. Åkerman och Rubin uppger ett önskemål om en viss kvot av 

marken där kommuner kunde satsa på sociala behov. Det förefaller vara så att om en del av de 
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platser som utformats i en mer jämställd riktning inte hade finansierats av Boverket, så hade 

det troligen inte skett alls. 

Det personliga engagemanget i en planeringsprocess visar sig ha stor betydelse för den 

slutgiltiga gestaltningen. Det framkommer att utöver när jämställdhet på offentliga platser 

uppmuntrades med medel från Boverket, var det endast i de fall där det fanns ett personligt 

intresse som jämställdhetsfrågan kom upp på arbetsplatsens dagordning. Åkerman och Rubin 

uppger att deras personliga intresse var avgörande för att deras arkitektfirma skulle arbeta med 

att försöka skapa en mer jämställd plats. 

Två av respondenterna, Dock och Claesson, uppgav en uppgivenhet över att jämställdhet i 

den fysiska planeringen alltid förknippas med trygghet och säkerhet. Dock menade att denna 

tanke bidrog till att reproducera kvinnan som svag. Dock förklarade att hennes skepsis till 

trygghetsfrågan handlar om att hon anser att mycket grundar sig på vad människor själva skattar 

när de blir tillfrågade. Förklaringen, menar hon, kan ligga i att män och kvinnor är uppfostrade 

till att svara på olika sätt.  Pihls erfarenhet var att flickor och pojkar upplevde otrygghet på 

samma sätt, det är möjligt att erfarenheten skulle visa sig stämma om man vid fler tillfällen 

använde en sådan utgångspunkt. Trots att forskning av bland annat Listerborn (2002) anger att 

kvinnor tenderar att känna sig mer otrygga än män när de befinner sig på offentliga platser 

gjorde jag ett medvetet val i ett inledande skede i denna studie att inte på något sätt i mina 

samtal med respondenterna försöka antyda att kvinnor i det offentliga rummet skulle vara mer 

otrygga eller rädda än män, detta då jag inte ville reproducera den bild som råder av att kvinnor 

är mer otrygga. Det visade sig heller inte vara något som togs upp av respondenterna vilket 

skulle kunna ge en indikation på att bilden av kvinnan i det offentliga rummet idag allt för 

mycket speglar tidigare uppfattningar.   

Det faktum att det finns aktörer med expertroll om jämställdhet inom planeringsfältet 

bekräftar Fainstein och Fainstein (1971) samt De los Reyes (2011) iakttagelse om att en ny 

inställning som syftar till att försöka förstå de bakomliggande strukturerna växer fram. Det 

framgår att det tidigare funnits en tro på att samhället kunde förändras i en positiv riktning 

endast genom att göra fysiska förändringar i det offentliga rummet. Den moderna uppfattningen 

inom akademin är snarare att samhällets bakomliggande strukturer bör försöka förstås. Däremot 

tror jag att små steg, som att utforma en offentlig plats i en mer jämställd riktning också är 

viktigt då det samtidigt öppnar upp för samtal om hur vi ska nå ett mer jämställt samhälle både 

när det gäller politiska och ekonomiska strukturer, så väl som rörelsemönstren i de offentliga 

rummen. 

 

5.3 Fysisk gestaltning för att uppmuntra ett överskridande av socialt 

konstruerade könsmönster 
Utifrån teori och den empiriska undersökningen i denna studie har det visat sig både att dagens 

samhällsstrukturer och normer har betydelse för gestaltningen av offentliga platser, samtidigt 

som en plats gestaltning har betydelse för de aktiviteter, mönster och hierarkier som utspelar 

sig där. Planering har alltså en stor roll i att skapa och reproducera rumsliga sociala beteenden 

(Forsberg, 2005). Risken med att ta den situation som råder för givet och att utgå från att dagens 

uppfattningar om hur människor ”brukar” bete sig är enligt Larsson (2006) att man befäster 

dessa uppfattningar inför framtiden, snarare än att förändra de traditionella könsnormerna. 

Om vi istället utgår från en vision om att det inte råder någon skillnad mellan kvinnors och 

mäns sätt att röra sig i det offentliga rummet, eftersom att det inte borde finnas någon sådan 

skillnad, finns en risk att de erfarenheter och önskningar som kvinnor har inte tas hänsyn till 

och på det sättet blir detta också en reproducering av könsnormer fast en mer ”osynlig” sådan. 

Dessa två skilda ställningstaganden kan, enligt Larsson (2006) innebära en svårighet i 

planeringsprocessen.  
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Bland de jämställdhetsexperter som befinner sig inom planeringsfältet och vars erfarenheter 

denna studie baserar sig på framkommer ett gemensamt tillvägagångssätt där 

jämställdhetsexperterna i första hand utgått från de som främst varit motivet för platsens 

utformning. En del respondenter utgick från endast kvinnor och en del från både kvinnor och 

män. Larsson och Jalakas (2008) resonerar på ett liknande sätt och menar att om en plats ska ha 

en möjlighet att uppnå det mål som var tilltänkt för den, så är det viktigt att inkludera och 

synliggöra de som ska använda platsen. Det gemensamma för respondenternas erfarenhet av att 

skapa och gestalta en plats där jämställdhet varit önskvärt är att utgå från idéer och önskemål 

bland människor som normalt sett befinner sig i nära anslutning till den plats som ska gestaltas. 

Detta angreppssätt med att inkludera medborgarna genom att låta dem komma med idéer till 

gestaltning rimmar väl med ett kommunikativt arbetssätt i planering. Det kommunikativa 

arbetssättet innebär att lyfta fram erfarenheter och kunskaper för de som anses vara berörda av 

det som ska gestaltas. Erfarenheterna problematiseras och tas hänsyn till ur ett 

underifrånperspektiv med medborgarna som utgångspunkt (Larsson, 2006). Enligt Fainstein 

och Fainstein (1971) framgår att planerare har en möjlighet att uppmuntra och informera de 

medborgare som själva är berörda av planeringsprocessen att engagera sig i utvecklingen av 

exempelvis stadsrummen och genom att inkludera medborgarna uppnås även en transparens i 

processen. Det i sin tur bidrar till att demokratimålet upprätthålls och att planeringsprocessens 

organisering stärks. De aktörer som är delaktiga i planeringsprocessen kan alltså antingen 

medverka till att upprätthålla ett politiskt system, eller till att förändra det. 

När det gäller gestaltning med målsättningen att uppnå en jämställd offentlig plats erfar 

samtliga jämställdhetsexperter att en sådan i praktiken skulle kunna se ut på ett annat sätt än 

hur offentliga platser traditionellt gestaltas. Det framkommer att en gestaltning i en mer intim 

skala är önskvärt. Rubin uppger att en plats med jämställdhet som mål ofta är rumsligt 

definierad. Att det ska finnas möjlighet att slå sig ned men att ändå kunna välja om man ville 

vara mer eller mindre synlig var viktigt. Claessons erfarenhet är att det är viktigt hur 

sittplatserna är placerade, antingen gruppvis eller enskilt. Nya sätt att gestalta sittplatser var 

något som framkom som betydande både i Trelleborg, där en sittskulptur som erbjöd fler 

möjligheter än en utformades. Även Molin uppgav att särskilda sittplatser i en mer intim skala 

var av betydelse. Utöver den mindre skalan uppgav i stort sett samtliga respondenter att 

väderskydd var viktigt, så att det skulle vara möjligt att befinna sig på platsen under alla årstider.  

Flexibilitet uppgavs av flera respondenter som en viktig faktor, det vill säga att man inte 

ska känna sig låst på en plats utan istället kunna välja själv när man vill träda in och ut. Pihl 

beskriver hur det ska vara lätt att kunna röra sig igenom plats och att det i Trelleborg finns 

sådant som lockar en att stanna på vägen.  

Flera av respondenterna uppgav att möjlighet till andra typer av aktiviteter än de 

traditionella var karaktäristiska för en jämställd offentlig plats. Rubin och Pihl beskrev att 

möjlighet till aktiviteter som inte enbart bestod av bollsporter var önskvärda. I Trelleborg 

skapades en balansplatta och ett pingisbord som har hål i racketana. Båda med syfte att 

uppmuntra till aktivering, snarare än prestation. Claesson beskriver hur ”Rosens röda matta” 

utformades som en scen som var tillgänglig för alla att komma upp på i och med att den var 

utformad som en ramp. På platsen finns ljud och ljusinstallationer som sprider ljus när det är 

mörkt och som inbjuder till dans och rörelse. De icke-traditionella aktiviteter som 

respondenterna berättade om, och som människor inbjuds att ta del av på de platser som 

utvecklats i en mer jämställd riktning kan tolkas som sådana som är könsöverskridande. 

Aktiviteterna inte är exempelvis bollsporter som pojkar traditionellt ägnar sig åt, enligt 

rapporten Spontanidrott för vilka? 

Synlighet var viktigt i samtliga fall där en plats gestaltats i praktiken. Dels, som tidigare 

nämnts, möjligheten att inte ständigt behöva vara i någon annans synfält. Men en annan aspekt 

av synlighet var att ljusinstallationer som ljusslingor och olika typer av lampor skapade en 
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behaglig atmosfär. Claesson ansåg att en betydande aktivitet på en plats som uppmuntrat till 

överskridande av socialt konstruerade könsmönster var att kunna umgås över generationer på 

platsen. På seminariet ”Kvinnostaden - är en feministisk stadsplanering möjlig?” framkommer 

att ett grönstrukturideal skulle kunna stå i motsättning till ett jämställdhetsideal eftersom att ett 

grönstrukturområde skulle kunna vara utformat med andra intressen för ögonen än jämställdhet. 

Det skulle kunna leda till att platsen exkluderar en del besökare på grund av exempelvis den 

täta växtligheten. Detta resonemang skulle i denna uppsats kunna placeras inom kontexten för 

synlighet. Synlighet har visat sig vara viktigt för ett jämställdhetsperspektiv och ett med 

jämställdhet osynkroniserat grönstrukturideal skulle kunna leda till att inte alla skulle vilja 

beträda platsen. 

En annan betydande karaktäristika på de platser som utformats var, enligt många 

respondenter, färgsättning. I Trelleborg var platsen knallgul för att locka till intresse. I 

Bagarmossen skapades färgsättning i form av graffitti och konst. Claesson beskrev också vikten 

av addera färg. Hon menade att platsen uttryckte en helt annan känsla än vad offentliga platser 

normalt sett gör. Trots att några av jämställdhetsexperterna ansåg att det fanns en 

missuppfattning bland andra aktörer i planeringsprocessen om att något så enkelt som att 

placera ut en rosa bänk på en plats skulle göra platsen jämställd, så diskuterar många samtidigt 

den stora betydelsen av färg i gestaltningen av en mer jämställd plats. Detta kan tyda på den 

komplexitet det innebär att definiera vad jämställdhet egentligen innebär.  

I Rubin och Åkermans projekt med att gestalta en offentlig plats i Bagarmossen uppgav en 

av flickorna som deltog att hon brukar umgås med sina vänner på dagisgårdar på kvällarna 

(White 2015). Hennes uttalande, anser jag, ger en talande bild av de karaktäristiska 

gestaltningsdrag som beskrivits av många jämställdhetsexperter, eftersom just en dagisgård kan 

ses som en komprimering av många av de intressen och önskemål som uttrycktes.  

Det framkom inte att det hade genomförts någon analys eller uppföljning av de offentliga 

platser som färdigställts, utöver på ”Rosens röda matta”. Där visade det sig dock, enligt 

Claesson, att en del problem hade uppstått. Den inbjudande scenen inbjöd exempelvis också till 

annan aktivitet än vad den var ämnad för i och med att bilar körde upp på rampen. 

Claesson menar att en analys av hur människor rör sig på en offentlig plats är 

grundläggande för att kunna gestalta på rätt sätt. Hennes uttalande kan kopplas till en vilja att 

förstå de strukturer och makthierarkier som utspelar sig i det offentliga rummet. Feministisk 

teori är ett sätt att förstå samhällets makthierarkier (Listerborn, 2002; Gemzöe, 2014). Claesson 

anser att det vid gestaltningen av en offentlig plats är betydelsefullt att vara tydlig med att 

platsen som gestaltas ska vara till för alla, och att en jämställd plats inte handlar om att det är 

kvinnors intresse som ska tillgodoses, eftersom att projektet då kan komma att betraktas som 

en kvinnofråga. Det går att förstå resonemanget eftersom att jämställdhetsexperternas mål är att 

alla ska vilja använda platsen samt att om jämställdhet inom planeringen betraktas som en 

kvinnofråga kommer frågan inte få tillträde till den dagliga agendan på samma sätt.  

Även om trygghetsaspekten inte egentligen inte togs upp av respondenterna i någon större 

utsträckning så visade det sig ändå, när de delade med sig av sina praktiska erfarenheter av att 

planera för jämställdhet, att just belysning på offentliga platser motiverades av ett 

trygghetsperspektiv. I Boverkets Jämställdhet i samhällsplaneringen anges att genom att inte 

enbart fokusera på trygghet kan man upptäcka andra aspekter som är viktiga för att planera för 

jämställdhet och som annars tenderar att ignoreras. Det verkar vara en åsikt som studiens 

respondenter kan instämma i. Trygghetsperspektivet är dock något som är vedertaget inom 

planeringsfältet och aspektens betydelse behöver nödvändigtvis inte förknippas med 

jämställdhet.  
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5.4 Slutord 

I denna uppsats har jag, genom kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma som besitter en form 

av expertroll om jämställdhet inom planeringsfältet, undersökt vad som kan utgöra hinder i 

planeringsprocessen samt hur en slutgiltig gestaltning av en offentlig plats kan bidra till att 

traditionella könsnormer överskrids. Undersökningen bygger på jämställdhetsexperternas egna 

erfarenheter. Det har visat sig vara svårt att definiera hur begreppet jämställdhet ska tolkas och 

det framkommer skilda uppfattningar om begreppet. I själva planeringsprocessen, visar det sig, 

är det långt ifrån självklart att ett värde som jämställdhet tas hänsyn till. Detta kan bero på att 

det finns politiska mål som väger tyngre, eller att ett planeringsprojekt är begränsat av 

ekonomiska förutsättningar. Det framkommer också att aktörer i en planeringsprocess bär på 

egna värderingar som återspeglar sig i deras arbete och att en gestaltning kan variera beroende 

på vilka aktörer som är inblandade. När det gäller att gestalta en plats för att uppnå jämställdhet 

har det, efter jämställdhetsexperternas erfarenheter, visat sig att betydande gestaltningsinslag 

på en offentlig plats har varit nya typer av möjligheter till sittplatser där man kan välja om man 

vill synas eller inte samt där det finns väderskydd. Färgsättning har varit ett betydande inslag 

samt även aktiviteter om inbjuder till rörelse snarare än konkurrens. Ljud- och ljussättning har 

även varit betydelsefullt. 

I antologin Kvinnor i planering från 1989 (Krantz, 1989 s. 79) anges att:   

 
Ett viktigt forum för att inhämta kvinnors kunskap och erfarenheter i planeringsfrågor är genom konferenser 

eller workshops där ideologier och idéer kan förmedlas och diskuteras av kvinnorna själva. Ett annat sätt 

för kvinnors kunskap att göra sig gällande är genom kunskapsproduktion, det vill säga forskning.  

 

Trots att man redan på 1980-talet var av åsikten att det är viktigt att ta tillvara på kvinnors 

erfarenheter och kunskap, ser kommuner fortfarande svårigheter med hur de ska göra för att 

bidra till att människor överskrider socialt konstruerade könsmönster och hur flickor och 

kvinnor inte ska vara underordnade i makthierarkin på en offentlig plats. Samma typ av 

frågeställningar och tillvägagångssätt som de vi ser idag var alltså aktuella för trettio år sedan. 

Det får mig att tänka att strukturer och normer förändras alldeles för långsamt.  

För att förbättra planeringsprocessen bör man, som det även konstaterats av flera av 

respondenterna, ifrågasätta hur man arbetar och vems röster som hörs både bland 

planeringsprocessens aktörer och i samhället i stort.  Det är konstaterat att Sveriges kommuner 

lyder under lagar och regler med jämställdhet som mål, men det finns ingen konsensus för vad 

jämställdhet faktiskt innebär i praktiken. Det har visat sig att det finns ett intresse bland 

kommuner för att tillämpa jämställdhetsmål i praktiken, men arbetet går långsamt och frågan 

är komplex. De aktörer inom planeringsprocessen som har som uppgift att följa politiska 

målsättningar och ekonomiska begräsningar, det vill säga planerarna, står även inför ett svårt 

ställningstagande när det gäller att möta de strukturer som finns i det offentliga rummet. Å ena 

sidan framkommer från respondenterna och i litteraturen en vilja att lyfta kvinnorna eftersom 

de tenderar att röra sig mindre i det offentliga rummet idag. Samtidigt finns risken att genom 

att utgå endast från kvinnor, också befästa den norm som råder snarare än att förändra den. Det 

är en svår avvägning att varken befästa dagens ojämställda samhälle eller att ignorera att det är 

så. Ett annat dilemma är frågan om man inom planeringspraktiken bör utgå från tidigare 

forskning om hur jämställdhet ser ut i det offentliga rummet eller om även detta bidrar till ett 

upprätthållande av sociala könsnormer. Kanske är det inte möjligt att enbart förändra 

maktstrukturer genom att utforma mer jämställda offentliga platser, utan att det som skulle 

behövas är en förändring på strukturell nivå genom politik och ekonomi. Kanske är det heller 

inte möjligt att skapa platser som blir helt jämställda. Däremot bidrar de små samtalen om 

jämställdhet på offentliga platser till att föra upp frågan på dagordningen och att få människor 

att reflektera. Dessutom har de gestaltningar som gjorts med jämställdhet som mål i de 
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offentliga stadsrummen, bidragit till vad som verkar vara trivsamma platser för många att röra 

sig på. Den traditionella planeringen har utgått från att utveckling av det offentliga rummet och 

av en offentlig plats sker med allmänhetens bästa som främsta mål. Här har de 

jämställdhetsexperter som befinner sig inom planeringsfältet viktiga bidrag att komma med 

genom sin särskilda kunskap. 

 

5.5 Framtida forskning 
Fenomenet med att gestalta offentliga platser i en mer jämställd riktning har under senare år 

börjat uppmärksammats och utforskats. Det behövs dock fler studier inom ämnet, särskilt då 

det är ett komplext ämne med många faktorer att ta hänsyn till. I denna studie framkommer ett 

behov av att utveckla forskning kring planeringsteori i kombination med feministisk teori. 

Eftersom att de offentliga platser som gestaltats med jämställdhet som mål är väldigt nya 

kommer det finnas ett behov av att utvärdera dem och att utveckla framtida gestaltning. 

Dessutom framkommer ett behov av att analysera de egna processerna och arbetssätten inom 

planeringsfältet för att kunna uppnå jämställdhet i verksamheterna och i en slutgiltig 

gestaltning.  
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide i ostrukturerad form, enligt Bryman (2011): 

 

Inledande fråga: 

- Vilka är dina erfarenheter när det gäller att planera jämställt? Vilken roll har du haft? 

 

Sonderingsfrågor: 

- Hur tänker du mer specifikt när det gäller att göra en plats mer jämställd? 

- På tal om jämställdhetsbegreppet; vad ska inkluderas i ett jämställdhetsbegrepp? 

- Finns det andra intressen som brukar stå i motsättning till ett jämställdhetsperspektiv? 

- Så det är inga riktlinjer normalt sett heller som ni har att gå efter som handlar om 

jämställdhet? Jag uppfattade det ju inte som det men… 

- Och vad kom ni fram till där ni har gjort projektet i XX eller andra projekt gällande 

gestaltning och upplevelser av rummet? 
 
 


