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Förord 

Jag vill i detta avsnitt ta mig tid att tacka de människor som valde att medverka i min studie. 

Förutom att jag tycker att ämnet för min studie är högst intressant och aktuellt så tycker jag att 

det är viktigt att öka medvetenheten och kunskapen om jämställdhet. Jag kan ibland se en 

generell inställning att vi i Sverige har kommit långt i vår utveckling till ett jämställt samhälle 

och det är sant. Dock finns det mycket kvar att göra!  

 

Uppsatsen bottnar givetvis i ett genuint intresse av att veta mer om hur samhällsplaneringen är 

involverad i jämställdhetsarbetet och hur kvinnliga medborgare betraktar staden. Det har varit 

högst intressant att lyssna till mina intervjupersoners berättelser om sina vardagsliv och om 

förutsättningar och begränsningar som de möter i vardagen. Även de tjänstemän och politiker 

som jag har intervjuat har erbjudit mig utmärkt material för att få en bild av beslutsfattande 

organ och deras bild av jämställdhet i planeringen. Slutligen vill jag tacka Ann-Cathrine 

Åquist som har hjälpt mig med god handledning och erbjudit nya perspektiv genom 

uppsatsens gång. 
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1. Inledning 

Sverige är idag ett land som anses vara längre fram i utvecklingen jämfört med andra länder i 

jämställdhetsarbetet. I flera olika delar av samhället har jämställdhet införlivats genom 

metoder som bidrar till en ökad jämställdhet. Inom samhällsplaneringen har det dock varit 

svårare att implementera jämställdhet i det praktiska arbetet och det har visat sig vara 

problematiskt eftersom samhällsplaneringen kan bidra till ökad jämställdhet. Jämställdhet 

som begrepp hör för många hemma i den privata sfären, där kvinnor och män ska leva sida 

vid sida i ett jämlikt förhållande där det obetalda arbetet fördelas jämnt. Det finns dock spår 

av en ojämn balans mellan könen i vår vardag även utanför hemmet, exempelvis genom den 

rädsla många kvinnor upplever när de går hem själva i mörkret genom det offentliga rummet. 

Även det faktum att många kvinnor generellt tar ett större ansvar än män för att hämta barn 

från skola och dagis signalerar om att de fortfarande innehar det huvudsakliga ansvaret för de 

obetalda arbetet. Det är samhällsplaneringen som har det huvudsakliga ansvaret för att forma 

offentliga platser som ger förutsättningar för både kvinnor och mäns vardagsliv och rörelse. I 

sin tur kan samhällsplaneringen också skapa möjlighet för ett jämställt liv genom planeringen 

av stadens rum (Larsson, Jalakas, 2008). 

 

Staden har i ett historiskt perspektiv tillhört mannen där det offentliga rummet kan liknas vid 

en manlig skapelse. Det finns flera exempel på hur offentligheten har varit begränsad för 

kvinnan genom tiden och hur hennes rätta plats har varit i hemmet. På det tidiga 1900-talet 

fanns det exempelvis speciella varuhus bakom stadens gator där endast kvinnor fick vistas. 

Här rörde sig borgerliga kvinnor fritt men tillgängligheten till offentligheten var avgränsad 

om de inte hade manligt sällskap (Wide, Hudson, 2008). Offentligheten har länge betraktats 

som främmande för kvinnor och även idag lever ett dualistiskt synsätt kvar mellan könen. 

Även om kvinnor och män idag förvärvsarbetar och har lika stor tillgång till offentligheten så 

upplevs det offentliga rummet av många kvinnor som en otrygg plats efter mörkrets inbrott. 

 

Även om det offentliga rummet i modern tid är en plats där många kvinnor upplever en 

tidsbunden rädsla så är staden också en plats för frigörelse och erövring. Forskning visar att 

kvinnor och män lever olika liv vilket innebär att de också har olika upplevelser och 

erfarenheter av staden. Det borde därför finnas ett intresse av att undersöka på vilket sätt deras 

upplevelser skiljer sig åt för att samhällsplaneringen ska kunna öka förutsättningarna för ett 

jämställt liv mellan könen. Inom samhällsplaneringen finns det en utmaning i att öka kvinnors 

delaktighet vid samråd i planprocessen och även säkerställa medborgarnas inflytande. Det 

finns oftast också en utmaning i att synliggöra kvinnors erfarenheter och upplevelser av det 

offentliga rummet (Listerborn, 2002).  

 

I denna uppsats har jag valt att undersöka på vilket sätt jämställdhet präglar 

samhällsplaneringen för att ta reda på hur den i sin tur kan bidra till ett jämställt samhälle. 

Som kulturgeograf är det av intresse att erhålla en fördjupad insyn i hur samhällsplaneringens 

metoder och verktyg är konstruerade för att införliva jämställdhet i det praktiska och 

teoretiska arbetet. Det är också av intresse att undersöka vilken roll samhällsplanerare och 

beslutsfattande politiker anser att de själva har för att skapa en jämställd stad. Vidare har jag 

även haft som mål att intervjua kvinnliga medborgare för att ta del av deras åsikter och tankar 

om stadens utformning. Genom att undersöka hur stadens utformning påverkar deras vardag 

har intresset därför riktat sig mot att studera kvinnors erfarenheter och upplevelser av staden. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt jämställdhet införlivas i 

samhällsplaneringen för att skapa lika förutsättningar för kvinnor och män i deras vardagliga 

liv. Utifrån kvinnors egna tankar om staden vill jag dessutom studera hur de själva betraktar 

stadens utformning. Syftet med att intervjua kvinnliga medborgare bottnar i ett intresse i att 

undersöka deras personliga erfarenheter om stadens offentliga rum. Genom att intervjua 

kvinnliga medborgare kan jag då granska hur stadens fysiska form påverkar kvinnliga 

medborgares liv och rörelse. Jag vill även undersöka hur politiker och samhällsplanerare 

betraktar jämställdhet inom sitt arbete. På vilket sätt implementeras jämställdhet inom deras 

arbete och hur används kvinnors erfarenheter och upplevelser av staden?  
 

1.2 Frågeställningar 

1. På vilket sätt präglas samhällsplaneringen av jämställdhet? 

2. På vilket sätt kan samhällsplaneringen bidra till ett jämställt samhälle? 

3. Vad är kvinnors tankar och önskemål om stadens utformning? 

4.  Hur påverkar stadens fysiska form kvinnors vardagsliv? 

 

1.3 Avgränsningar 

Mitt urval i studien har varit selektiv således att samtliga intervjupersoner har varit bosatta i 

Örebro eller Kumla kommun. Vidare har dessutom samtliga kvinnliga medborgare valts ut för 

intervju genom att de har förkunskap inom frågor som rör genus och jämställdhet. Ett 

randomiserat urval har därför valts bort. 

 

1.4 Korta begreppsförklaringar 

I det här kapitlet kommer jag presentera återkommande begrepp i uppsatsen. Samtliga 

begrepp hänvisas till den litteratur som finns i källhänvisningen och underlaget till begreppen 

vidareutvecklas i den vidare forskningen och teorin. Kapitlet finns med för att tydliggöra 

begreppen samt för att verka i syftet att läsaren kan återgå till kapitlet för att påminna sig om 

vad begreppen betyder. 

 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 

samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Kvinnor och män skall ha 

samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 

självständighet livet ut. Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet och ha 

möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor och de skall ha samma rätt och möjlighet till 

kroppslig integritet (Jalakas, Larsson, 2008). 

 

Patriarkat är den samhälleliga hierarkiska strukturen som underordnar kvinnor och 

överordnar män. Det betyder att män har den primära makten inom hushållet och på ledande 

positioner i samhället (Larsson, Friberg, 1999). 
 

Könsmaktsordning beskriver teorin där män är överordnade kvinnor. Teorin har sitt ursprung i 

patriarkatet (Andersson, 2002). 

 

Kön är det biologiska könet vi föds med (Andersson, 2002).  
 

Genus beskriver den sociala delen av att vara man eller kvinna. Pojkar och flickor uppfostras 

olika och det skapar olika könsroller som leder oss i hur vi ska bete oss (Andersson, 2002).  
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Heteronormativitet innebär den generella föreställningen om att män åtrar kvinnor och 

kvinnor åtrår män samt att män är maskulina och kvinnor är feminina (Jalakas, Larsson, 

2008). 
 

Samhällsplanering innebär att ordna stadens byggnader, gator och grönområden. Detta görs 

från en övergripande nivå för hela kommunen till detaljnivå för enstaka kvarter (Wide, 

Hudson, 2008). 
 

Samtliga kommuner i Sveriges styrs av en översiktsplan som fungerar som en riktlinje för alla 

detaljplaner som utformas och var bygglov får utlovas. Översiktsplanen är vägledande i frågor 

som hanteras i detaljplaner men är inte juridiskt bindande. Den avgör den framtida 

användningen av mark och vatten i en kommun (Larsson, 2006). 
 

Detaljplanen styrs av översiktsplanen och behandlar i detalj hur en kommun ska använda ett 

begränsat geografiskt område (Larsson, 2006). 

 

Checklista eller bedömningsmall är ett verktyg samhällssamhällsplanerare ofta använder sig 

av för att säkerställa sig om att alla delar som står med i checklistan analyseras. Oftast består 

checklistan av punkter som ska tas hänsyn till när en plan konstrueras och verkställs (Larsson, 

Jalakas, 2008). 

 

Privat sfär innefattar privatlivet och hemmet vilket brukar kopplas till reproduktion. Offentlig 

sfär innefattar det som sker i offentligheten, att förvärvsarbeta och röra sig i det offentliga 

rummet och brukar kopplas till produktion reproduktion (Anderson, 2002). 
 

Det offentliga rummet är det allmänna utrymmen i staden, exempelvis gator och torg, där 

allmänheten kan röra sig fritt (Knox, Pinch, 2010). 
 

Gated community är ett bostadsområde eller en stadsdel som är avskilt från staden genom 

exempelvis murar eller grindar. Oftast finns det också en kontroll av inpasserande för att 

säkerställa att ingen otillbörlig släpps in (Knox, Pinch, 2010). 
 

1.5 Disposition 

Efter det inledande kapitlet fortsätter Kapitel 2 som består av 10 delar där jag genomgår den 

tidigare forskningen som jag samlat in om mitt valda ämne. Den tidigare forskningen 

sammanfattas i den sista delen av Kapitel 2. I Kapitel 3 går jag igenom min empiri där alla 

intervjuer skildras och resultaten presenteras. Kapitlet är indelat i 7 olika delar som avslutas 

med en sammanfattning. I Kapitel 4 diskuterar jag min empiri och tidigare forskning. Även 

Kapitel 4 är uppdelad i 3 olika avsnitt för att uppnå en strukturerad diskussion. Kapitel 5 

består av en slutsats där jag presenterar mina slutgiltiga tankar och besvarar mina 

frågeställningar. Kapitlet är uppdelat i 4 olika avsnitt efter mina 4 olika frågeställningar. I 

Kapitel 6 återfinns en sammanfattning av uppsatsen och i Kapitel 7 redogör jag förslag till 

vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

 

2.1 Jämställdhet och staden i ett historiskt perspektiv 

Staden kan betraktas ur ett perspektiv där den är normbaserad och där traditionella könsroller 

fortfarande lever kvar. Gunnel Forsberg (2005) skriver om hur samhällsplaneringens visioner 

länge handlade om en romantiserad bild av samhället där kvinnans roll var i hemmet och 

mannen skulle försörja familjen ekonomiskt. I ett historiskt perspektiv tillhör staden mannen, 

vilket har bidragit till att kvinnor har en annan historisk relation till staden än män. Tora 

Friberg (1990) skriver om hur rummet och den fysiska omgivningen nästintill är en manlig 

skapelse, länge styrd av manlig dominans. På 1400-talet fanns det i Belgien 

”kvinnostadsdelar” som Anita Larsson och Anne Jalakas (2008) myntar det. Dessa stadsdelar 

var homogena i den betydelsen att endast kvinnor levde där och alla var ogifta. Den som gifte 

sig var i sin tur tvungen att flytta därifrån. Kvinnorna som bodde i de homogena 

kvinnostadsdelarna levde innanför murar men gavs fri passage ut i staden på dagen innan 

grindarna stängdes. Larsson och Jalakas (2008) skriver att livet i kvinnostadsdelarna till stor 

del handlade om andlighet och trots detta försvann företeelsen i slutet av 1400-talet då kyrkan 

ansåg att de var ”ett hot mot den rätta läran”. Religionen har på så sätt också påverkat 

kvinnors rörelsefrihet eftersom dess tankesystem till stor del har styrt samhällets normer. 

 

Längre fram i historien skedde det drastiska förändringar i samhället i och med 

industrialismens intåg i samhället. Industrialismen innebar bland annat att storstäder byggdes 

likt inga städer tidigare. Larsson och Jalakas (2008) skriver hur storstaden betraktades som 

farlig och fylld av ett myller av människor. Förändrade miljöer och stadsgränser bidrog dock 

till att kvinnor som skötte egendom i staden kunde stiga ut ur hemmet och in i det offentliga 

rummet. Samtidigt fanns det en oro från männens sida över kvinnor som rörde sig i 

offentligheten, mycket på grund av att de upplevde att de tappade kontrollen över dem då. 

Larsson och Jalakas (2008) skriver om Elizabeth Wilson som liknar staden och kvinnan som 

en sphinx. Sphinxen likt kvinnan symboliseras som något som attraherar men samtidigt kan 

upplevas som ett hot där hennes sexualitet måste tämjas. Sexualiseringen av kvinnor och 

mäns rädsla för att tappa kontrollen över dem har därmed påverkat den urbana planeringen. 
 

Jessica Wide och Christine Hudson (2008) skriver om borgliga kvinnors, vars plats 

fortfarande var i hemmet för omkring hundra år sedan, tids nog fick en större rörelsefrihet. 

Dock var den begränsad och krävde i många fall ett manligt sällskap. I New York fanns det 

dock en gata som hette ”Ladies Mile” på Broadway. På gatan fanns det en port där kvinnor 

kunde gå in för att sedan försvinna in i gömda varuhus som endast var till för kvinnor. I 

varuhusen erhöll kvinnor full rörelsefrihet och de kunde göra inköp i de olika affärerna som 

sålde diverse produkter. Varuhusen gjorde det möjligt för borgerliga kvinnor att vistas i en 

offentlig miljö utan människors fördomsfulla blickar samt utan ett manligt sällskap.  

 

I och med modernismens inträde i historien växte det fram flera nya tankar och idéer om 

stadens utformning och samhällets utveckling. Larsson och Jalakas (2008) skriver om Le 

Corbusiers vision där den framtida staden skulle ha fler offentliga tjänster som erbjöd tvätteri, 

restaurang och daghem för barn. Genom detta offentliga utbud skulle kvinnans arbetsbörda i 

hemmet underlättas. Le Corbusiers tankesystem handlade dock aldrig om jämställdhet 

eftersom den inte innefattade kvinnors frigörelse från hemmet. Tanken var aldrig att kvinnor 

skulle komma in i offentligheten och arbeta på samma villkor som männen utan stanna 

hemma och vila inför mannens hemkomst. Larsson och Jalakas (2008) skriver att 

tankesystemet både byggde på könens åtskillnad men också ett klassamhälle som var 

elitistiskt då alla offentliga tjänster skulle skötas av arbetarklassens kvinnor. Le Corbusiers 
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tankesystem om ett modernt förortsliv gav dock inspiration till bostadsområden som byggdes 

en bit från stadens centrum, vilket har i sin tur bidragit till att staden har delats upp i zoner. 

Friberg och Larsson (2002) menar att denna stadsplanering som bygger på zonering har fått 

stor kritik från feminister i västlandet eftersom den inte bara delar upp staden men också 

befäster könsrollerna. Genom att dela upp den privata och offentliga sfären likt Le Corbusiers 

tankesystem så blev kvinnans roll befäst i hemmet och mannen skulle fungera som fortsatt 

ekonomisk försörjare. 
 

I det svenska brukssamhället under 1900-talet var könskonstruktionerna mycket tydliga. 

Forsberg (2005) skriver att arbetsdelningen berodde på den fysiska miljön som konstruerades 

ur ett dualistiskt perspektiv. Hemmet byggdes skiljt från arbetsplatsen och män och kvinnors 

roller var olika. Återigen var det kvinnans roll att stanna hemma, uppfostra barnen, laga mat, 

tvätta och dessutom ta hand om mannen som kom hem efter en lång dag i gruvan. Senare 

visioner inom samhällsplaneringen i Sverige byggde på en grannskapsplanering, ett sorts 

funktionellt boende med alla bekvämligheter inom räckhåll ex. livsmedelsbutiker, daghem, 

tvättstuga, lekplats osv. Grannskapsplaneringen skulle modernisera kvinnors roll i hemmet. 

Denna utveckling skulle göra hemmet och familjen till grundpelaren i samhället och kvinnor 

skulle ha mer tid att ägna åt barnen, inhandling av varor samt fritidsaktiviteter. Tanken var att 

ett funktionellt boende där kvinnor kunde kombinera sitt liv som obetald arbetare och 

bidragande medborgare var bäst för samhällets utveckling. Kvinnor fick alltså ett begränsat 

utrymme i offentligheten men hennes huvudsakliga plats var fortfarande i hemmet.  

 

På 1960-talet växte visioner om ett kollektivboende fram i och med vänstervågen i Sverige. 

Friberg och Larsson (2006) menar att kollektivboendet var ett bevis på offentlighetens intåg i 

den privata sfären. I kollektivboendet delade alla på det obetalda arbetet vilket skulle stärka 

jämställdheten i hemmet och traditionella könsroller skulle brytas ner då även män deltog i 

tvättandet, diskandet och matlagningen. En stärkt jämställdhet blev dock aldrig verklighet och 

det var inte förrän på 1980-talet som kollektivboenden byggdes där kvinnor och män faktiskt 

delade på det obetalda arbetet och levde jämställda liv. Även idag delar män och kvinnor på 

det obetalda arbetet i dessa kollektivhus som fortfarande existerar. Enligt Larsson och Jalakas 

(2008) innebär det att det fortfarande finns en jämställdhetsvision i samhället. 
 

Än idag pågår en kamp för kvinnor att frigöra sig i offentlighetens rum. Kampen pågår för att 

det fortfarande finns orättvisor som uttrycker sig i bland annat olika löner mellan könen för 

samma arbete, mäns våld mot kvinnor och att det obetalda arbetet fortfarande huvudsakligen 

utförs av kvinnor. Larsson och Jalakas (2008) skriver återigen om Elizabeth Wilson som 

hävdar att kvinnan länge har intagit staden del för del genom att bryta mot normer och att 

kvinnan på det sättet tar sig närmare sin frigörelse. Även Friberg och Larsson (1999) skriver 

om hur kvinnor genom bland annat demonstrationer har erövrat det offentliga rummet. Det 

offentliga rummet kan då ses som ett rum som uppstår genom sociala handlingar och där 

kvinnor kan omvandlas från objekt till subjekt genom att göra sin röst hörda. Robin Law 

(1999) skriver om Walter Benjamins studie där han skriver om ”the flâneur”, flanören i 

staden. Flanören var en person som med anonyma ögon betraktade och observerade den 

urbana staden. Kopplingen mellan denna personlighet med den erfarna upplevelsen innebar 

alternativa sätt att betrakta staden, men flanören var dock baserad på manliga erfarenheter. 

Kvinnor uppkommer endast i Benjamins studie som prostituerade i 1800-talets urbana 

stadsliv. Friberg och Larsson (1999) skriver om hur Elizabeth Wilson argumenterar emot 

Benjamins syn på flanören och menar att det visst fanns kvinnliga flanörer utöver 

prostituerade, exempelvis de kvinnor som rörde sig i mellanzoner mellan det privata och 

offentliga rummet i de kvinnliga varuhusen. 
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Kvinnor måste få tillgång till staden för att kunna röra sig på sina egna villkor menar Larsson 

och Jalakas (2008). Frigörelsen är ett pågående projekt som handlar om att bryta sig fri från 

patriarkatets diktatur och på grund av den anledningen flyttar många kvinnor in i städerna för 

att söka sig till frihet och självständighet. Forsberg (2005) skriver om feministen Dolores 

Hayden som i mitten av 1980-talet skrev om en utopisk vision om samhället. I denna utopi 

blev kvinnor inte utsatta för sexuellt våld eller manliga blickar som objektifierade dem på 

gatan. Inte heller skulle de uppleva rädsla när de gick hem sent på kvällen och den offentliga 

och privata sfären skulle vara enkelt att kombinera. Haydens vision handlade dessutom om att 

det betalda och obetalda arbetet skulle gå att kombinera på lika villkor mellan män och 

kvinnor och det var just detta, hushållsarbetet, och hur det skulle organiseras som var hindret 

på vägen till denna utopi. 
 

2.2 Jämställdhet i samhället genom tiden 

Samhället i Sverige har förändrats mycket på kort tid när det kommer till jämställdhet. På 

1960-talet var exempelvis lönegapet mellan kvinnor och män mycket större och att kvinnor 

skulle få lägre lön fanns många gånger redan inskrivet i kollektivavtalen. Denna öppna 

diskriminering var alltså något som var fullkomligt lagligt. I mitten av 1960-talet var en 

kvinnas lön som arbetade inom industrin endast 70 procent av en manlig industriarbetares lön. 

Kvinnans idealistiska plats var i hemmet som hemmafru men bristen på arbetskraft gjorde att 

fackföreningsrörelsen i Sverige startade kampanjer för att bjuda in kvinnor i det betalda 

arbetet. Våldtäkt inom äktenskap var inte heller ett brott förrän 1965 och det fanns knappt 10 

procent kvinnor inom politiken vid den tiden (Larsson, Jalakas, 2008).  

 

I och med vänstervågen på 1970-talet började kvinnorörelsens framfart på riktigt. Det var 

också inom detta årtionde som politiker började använda ordet jämställdhet och reformer 

genomfördes för att gynna kvinnors liv. Bland annat genomfördes reformen som innebar 

rätten till abort och mödraförsäkringen bytte namn till föräldraförsäkring. Kvinnors löner 

började också stiga samtidigt som barnomsorgen växte fram. Det gjorde det möjligt för 

kvinnor att lämna sina barn på dagis för att arbeta men enligt statistiken var det fortfarande 

många kvinnor som valde att ta hand om sina barn själva i sitt hem. Män använde ungefär 1 

procent av sina föräldradagar för att vara föräldralediga och arbetsmarknaden var fortfarande 

influerande av traditionella könsroller där kvinnor mestadels arbetade inom bland annat 

sjukvård och utbildning. Samma könssegregation gällde inom utbildningar där de flesta inom 

exempelvis socionomutbildningar var kvinnor och de flesta läkarstudenter var män. År 1979 

fanns det 28 procent kvinnor i riksdagen vilket var en betydlig skillnad från 1960-talets 

knappa 10 procent (Larsson, Jalakas, 2008). 

 

På 1980-talet arbetade 79 procent av kvinnorna i Sverige samtidigt som de hade småbarn på 

dagis. Detta innebar att de flesta familjer i Sverige bestod av två försörjare. Den första 

kvinnliga partiledaren fick ta sin plats i Centerpartiet 1985 och inom politiken började 

mannens roll att granskas ytterligare. Bland annat synliggjordes mäns våld mot kvinnor och 

brottsbalken förändrades i och med att synen på våldtäkt blev mer allvarlig. På 1990-talet 

fanns det fortfarande en betydande lönediskriminering mellan könen men nästan alla mödrar 

med småbarn var verksamma i yrkeslivet. Dock influerades dessa kvinnors arbeten av bland 

annat deltidsarbeten, säsongsarbeten och perioder av arbetslöshet. I slutet av 1990-talet 

förbjöds könsstympning av kvinnor och lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster tillkom 

som straffade köparen men inte säljaren (Larsson, Jalakas, 2008). 
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Med ingång i 2000-talet så förbättrades kvinnors löner men kvinnor tjänade fortfarande bara 

omkring 92 procent av vad en man tjänade. Den könssegregerade arbetsmarknaden var och är 

fortfarande bestående där de flesta kvinnor arbetar inom sjukvård, utbildning och social 

förvaltning medan män tenderar att arbeta som exempelvis lastbilschaufförer, 

maskinoperatörer, ingenjörer och snickare. Kvinnor tar fortfarande det huvudsakliga ansvaret 

för barnen då män inte tar ut mer än 20 procent av sina föräldradagar. Dock går de flesta barn 

på dagis och politiken är mer jämställd med ungefär 45 procent kvinnor i riksdagen år 2008. 

En oroande aspekt som fortfarande är ett stort problem i utvecklingen mot det jämställda 

samhället är mäns sexuella våld mot kvinnor. Även om många våldtäkter idag rapporteras så 

finns det samtidigt ett stort mörkertal när det kommer till rapporteringen av våldtäkter, 

mycket på grund av att det sexuella våldet tillför en skam för offret. Skilsmässostatistiken har 

också ökat där vanliga anledningar till uppbrott är konflikter som handlar om hushållsarbete 

och brist på jämställdhet i relationen (Larsson, Jalakas, 2008). 

 

2.3 Samhällsplanering och samhällsplanerarens ansvar 

Samhällsplaneringen har ett stort ansvar för samhällets utveckling eftersom den styr hur 

framtidens offentliga och privata rum ska se ut. I planeringen för framtidens gator, torg, 

bostäder och grönområden kan olika frågor lyftas fram som viktiga att implementera. 

Jämställdhetsarbetet är viktigt eftersom jämställdhet handlar om en värdegrund där alla 

människor ska inneha rätten att vara trygg, erhålla respekt, ha inflytande i samhället, 

självbestämmande och vara fri. Eva Mark (2007) skriver att om jämställdhetsarbetet betraktas 

som demokratiskt så innebär det att arbetet måste ske kontinuerligt. Jämställdhetsarbetet 

måste därför införlivas i metoder som används regelbundet.  

 

Samtliga kommuner i Sveriges styrs av en översiktsplan som fungerar som en riktlinje för alla 

detaljplaner som utformas och var bygglov får utlovas. Enligt Plan- och bygglagen så råder 

det en hierarkisk relation mellan översiktsplanering och detaljplanering. Översiktsplanen är på 

så sätt i synnerhet viktig eftersom den är vägledande i frågor som hanteras i detaljplaner 

(Larsson, 2006). Det är också i översiktsplanen målet jämställdhet och hur det ska 

implementeras i planeringen oftast återfinns. Olika projekt eller uppdrag som har i uppgift att 

utforma planer uppkommer från början från kommunens styrelse eller en byggnadsnämnd, 

vilket involverar en politisk dimension i planeringen. När en plan är färdigställd släpps 

berörda aktörers åsikter in, vilket kan vara medborgare, organisationer och myndigheter. I en 

demokratisk process är detta ett måste eftersom planeringen ska ske i samråd. Slutligen sker 

en utställning av den färdigställda planen och sedan godkänns den av uppdragsgivaren. Även 

om planeringen ska ske i samråd så betyder inte det att alla aktörers åsikter tas tillvara. Det 

gäller i synnerhet medborgarnas åsikter där de kan förbises då andra intressen är starkare 

(Wide, Hudson, 2008).  

 

Mellan medborgare och samhällsplanerare råder en hierarkisk relation och ett ojämnt 

maktförhållande. Samhällsplaneraren är expert och sakkunnig medan medborgaren inte har 

samma kunskaper och på så sätt kan uppleva en känsla av att befinna sig i underläge. Det ska 

också tilläggas att alla medborgare inte har samma möjlighet att påverka planeringen på grund 

av exempelvis kön, etnicitet, ålder eller utbildning. Fler män än kvinnor deltar oftast i 

samrådsmöten och även om kvinnor närvarar så påverkar de mötet mindre eftersom de inte 

pratar i lika hög uträckning som män. Wide och Hudson (2008) menar att om kvinnor inte 

deltar i politiken och planeringen riskerar deras behov och intressen att förbises.  

 

”Om en social grupp är överrepresenterad, innebär det nämligen även att vissa åsikter och 

förslag får större utrymme” (Wide, Hudson, 2008) 
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Problemet, eller målet, beroende på hur samhällsplaneraren väljer att se på saken, är att skapa 

en balans mellan sina egna kunskaper som expert och att behandla det allmänna intresset. 

Exempelvis genom att bjuda in till en diskussion där språket är tillgängligt för den som 

bemöter frågorna gällande den aktuella planen kan en balans skapas. Det handlar om att det 

ska finnas en förutsättning för diskussion mellan expert och icke-expert med hjälp av 

formuleringar i tal och skrift som är tillgängliga för icke-experten. Wide och Hudson (2008) 

skriver om delaktighetsstegen där varje steg uppför stegen är ett steg mot 

medborgarinflytande. Delaktighetsstegen kan användas för att se i vilken grad medborgare har 

inflytande över planeringen. Stegen är från början skapad av Sherry Arnstein (1969) för att 

förklara delaktighet i planeringen där inget inflytande över planeringen presenteras på 

trappsteg 1 och reellt medborgarinflytande återfinns på trappsteg 6-8.  
 

 

 
Källa Bild 1: Wide och Hudson (2008). 

 

Steg ett på stegen är manipulation där medborgare bjuds in till samråd men deras åsikter ej 

betraktas som viktiga eftersom syftet är att skapa stöd för samhällsplanerarens förslag. Steg 

två handlar om terapi, där medborgare bjuds in för att diskutera ett problem där orsakerna 

bakom problemet osynliggörs. Medborgarna lämnar diskussionen med en känsla av att de har 
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fått ventilera sina åsikter och oro men samrådet var egentligen en rökridå. Steg ett och två 

hamnar i gruppen ”icke delaktighet” och symboliserar deras icke existerande inflytande över 

planeringen och politiken. Steg tre handlar om att medborgarna får ta del av information men 

det sker ingen diskussion mellan medborgare och samhällsplanerare. Steg fyra, konsultation, 

handlar om att medborgare bjuds in för exempelvis samråd men där deras åsikter inte beaktas. 

Steg fem handlar om eftergifter, där medborgare kan få en position som rådgivare men deras 

inflytande är minimalt. Dessa tre steg är en del av ”symboliskt deltagande”. Till sist har vi 

steg sex, sju och åtta som är en del av ”medborgarinflytande”. Här får alltså medborgaren 

chansen att delta och påverka på riktigt. Genom medinflytande fördelas inflytande och makt 

mellan medborgare och samhällsplanerare, inom delegerat inflytande har medborgarna 

kontroll över en del av processen och i medborgarkontroll har medborgarna det fullständiga 

inflytandet över processen (Wide, Hudson, 2006). 

 

Beall (1996) skriver att en bra styrning, eller ”good governance” där medborgare har 

inflytande, endast kan skapas genom förståelsen för konstruktionen av kön. Hon menar att det 

måste skapas nya partnerskap mellan samhällsplanerare och medborgare men också mellan 

män och kvinnor. Genom att se på kön som en konstruktion har uppmärksamheten riktats mot 

interaktionen mellan den privata sfären och andra sociala relationer. Beall (1996) menar att 

denna interaktion är osynlig och att den är en börda för kvinnor eftersom den innebär ett 

huvudsakligt ansvar för både hemmet samt den sociala och ekonomiska produktionen. Det det 

att kvinnor har ansvaret för ekonomiskt försörjning samt att skjutsa barnen till skola, dagis 

och eventuella fritidsaktiviteter. Bördan återfinns alltså i det stora ansvarstagandet utanför det 

betalda arbetet. Även om kvinnors erfarenheter och kunskaper är mycket användbara inom 

samhällsplaneringen så begränsar det omfattande ansvaret och deras roll i samhället dem från 

att vara mer aktiva i planeringsprocesser, vilket bottnar i en tidsbrist. 

 

Vidare skriver Beall (1996) att även om samhällsplaneringen delar upp staden och människors 

liv i olika områden genom segregering så är den moderna människans liv integrerad i många 

olika aktiviteter. För att förstå komplexiteten i människors liv och i synnerhet kvinnors liv, 

kan ett genusperspektiv inom planeringen bidra till en sådan förståelse. Med ett 

genusperspektiv så kommer flera problem uppdagas som det krävs analys och tid för att lösa. 

Det kan också krävas att kommuner behöver anlita expertis inom ämnet eller vidareutbilda 

tjänstemän inom genusvetenskap. Med ett genusperspektiv inom planeringen handlar det 

också om att se till att nå ut till de grupper i samhället som förut har varit osynliga, 

exempelvis kvinnor eller barn. Att skapa en genusmedveten planering är inte lika enkelt som 

att endast applicera ett genusperspektiv på planeringen utan det krävs tid, tålamod och 

utbildning för att bygga upp kunskap. När det väl är uppnått kan en genusmedveten planering 

även bli en inkluderande planering, där partnerskap bildas mellan män och kvinnor samt 

medborgare och samhällsplanerare (Beall, 1996). 

 

Mark (2007) skriver att jämställdhetsarbetet har sina rötter i kvinnorörelsens motstånd mot 

rådande normer och att det i sin tur är upp till den rådande maktordningen att skapa 

förändring. Genom att utveckla verktyg inom verksamheter och analysera dess innehåll, 

interna organisation och vilka konsekvenser en förändring får i samhället kan verksamheter 

kartlägga sitt jämställdhetsarbete. Kompetensutveckling framstår som kärnan i att integrera 

jämställdhet i arbetet och tjänstemän i ledande roller har det största ansvaret att se till att 

kunskapen integreras. Vidare kan jämställdhetsarbetets fortsatta process garanteras genom 

flera aktörers inverkan vilket sker i möten mellan bland annat forskare, politiker och 

institutioner. 
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2.4 Jämställdhet i planeringen och planeringens utmaningar 

Den 16:e maj år 2006 antogs de övergripande mål som ska leda jämställdhetspolitiken i 

riksdagen: 
•Jämn fördelning av makt och inflytande: Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet 

att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 

•Ekonomisk jämställdhet: Kvinnor och män skall 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 skall ta samma 

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

•Mäns våld mot kvinnor skall upphöra: Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha samma 

rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

 

Det första delmålet är mycket viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Det handlar om att män 

och kvinnor ska ha lika inflytande och kunna delta i planprocessen, inte bara som medborgare 

men också som politiker och som tjänsteman. Jalakas och Larsson (2008) skriver att bara 

genom att öka kvinnors närvaro inom planeringen så kommer det inte att bidra till ett mer 

jämställt samhälle. När det kommer till makt är frågan alltmer komplicerad. Kvinnor innehar 

inte automatiskt kunskaper inom genus på grund av deras kön och genom att placera ansvaret 

på kvinnor så försvinner männens ansvar. Istället måste ett ansvar för alla formuleras och 

tydliggöras inom planeringen (Jalakas, Larsson, 2008). 

 

Delmål två och tre handlar om det betalda respektive obetalda arbetet i samhället. Planeringen 

kan i detta fall bidra till jämställdhetsarbetet genom att ge lika förutsättningar och möjligheter 

mellan kvinnor och män när det kommer till kombinationen familj, fritid och arbete. Fysisk 

planering som geografiskt läge på just arbete, dagis, bostad, skola och kommunikationer är 

några exempel på direkta åtgärder som formar människors liv. Delmål fyra är centrerad kring 

mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet. Planeringen har i detta fall ansvar när det 

kommer till hur det offentliga rummet kan begränsa våldet mot kvinnor genom exempelvis 

fysisk utformning av platser och åtgärder som ökar kvinnors trygghet i rummet (Jalakas, 

Larsson, 2008). 

   

Jämställdhetsmålen skapades för att arbetet för jämställdhet skulle centreras kring dessa fyra 

punkter. Jämställdhetsarbetet finns till för att motverka de stereotypa könsroller och 

föreställningar som begränsar kvinnor och mäns liv. Eftersom demokratin är grunden i vårt 

samhälle blir det också viktigt att varje människa ska kunna känna sig trygg, bli bemötta med 

respekt och ska inneha handlingsfrihet. De begränsande strukturer, normer och könsroller som 

än idag lever kvar i samhället är ett hot mot detta eftersom kvinnor och män skiljs åt och 

”placeras inom olika möjlighetsramar” (Jalakas, Larsson, 2008). Ett problem som Jalakas och 

Larsson (2008) framför är att jämställdhetsarbetet ofta utgår från heteronormativa 

föreställningar om kvinnligt och manligt vilket bidrar till att andra sexualiteter inte omfattas.  

 

Även om dessa mål i dagens samhälle är legitima och har gått igenom i riksdagen så möts 

ändå jämställdhetspolitiken ibland av motstånd. Wide och Hudson (2008) menar att det till 

stor del beror på att jämställdhet handlar om attityder och människors attityder anses vara 

personliga. En fråga som uppfattas som personlig kan i ett senare skede bli väldigt känsligt 

och jämställdhetsfrågor kan då mötas av motstånd. Det finns två olika sorters motstånd där 

passivt motstånd innefattar att frågan glöms bort eller möts av ointresse. Ett aktivt motstånd 

kan exempelvis vara att personer aktivt förhindrar förslag eller reformer som handlar om 

jämställdhet. Många av dessa motstånd kan liknas vid härskartekniker eftersom de involverar 

osynliggörande och underhållande av information exempelvis. 
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Clara Greed och Dory Reeves (2007) skriver om hur kön implementeras i planeringen och 

kommer fram till att det sker på ett generellt sätt eftersom det placeras i samma fack som 

andra minoritetsfrågor. Även om deras studie baserar sig i Storbritannien så finns det likheter 

med Sveriges samhällsplanering. Oftast finns det inga specifika problemområden i fokus 

vilket gör att jämställdhetsarbetet inte leder till några större förändringar. Ämnet kön och 

jämställdhet tenderade också att placeras i samma fack som etnicitetfrågor och frågor gällande 

funktionshindrade i planeringen där de två senare får större uppmärksamhet. Enligt Greed och 

Reeves (2007) fanns det många gånger tillvägagångssätt och planer för att främja jämställdhet 

men samhällsplanerare prioriterade istället andra problemområden. 
 

I en rapport av Mats Andersson, Rebecka Forsell och Carina Listerborn (2010) framgår det att 

även i svensk planering utformas oftast för ospecifika begrepp om vad jämställdhet är. 

Rapporten som utvärderar ett regeringsuppdrag till Boverket gällande att stärka tryggheten i 

ett jämställdhetsperspektiv, kom fram till att på grund av att det inte fanns ett specifikt 

utformat begrepp om vad jämställdhet innebär så tolkades det fritt. Det innebar i sin tur att 

kopplingen till jämställdhet i projekt som utfördes för att stärka tryggheten saknade ett 

jämställdhetsperspektiv. Istället liknade projekten vanliga insatser för brottsprevention vilket 

tyder på att uppdraget kunde ha genomförts mer fördelaktigt genom tydligare riktlinjer. 

 

Det finns en kunskapslucka angående hur jämställdhet egentligen ska implementeras i 

planeringen enligt Reeves (2002). Många samhällsplanerare verkar tro att en planering för alla 

är bäst för alla, med synsättet att en könsneutral planering som även blundar för åldersgrupper 

och etnicitet går att applicera på hela befolkningen. Detta förhållningssätt medför att 

jämställdhet sällan betraktas som en problemfråga och begreppet kön inte finns med i 

planeringen. För att kunna arbeta för jämställdhet så måste planeraryrket utvecklas i form av 

en utbildning som innefattar könsperspektiv och jämställdhetsfrågor (Reeves, 2002).  

 

Dagens samhällsplanering oftast könsneutral för att inga specifika grupper ska gynnas genom 

att identifiera dem genom kön eller etnicitet. Dock finns det plats för denna identifikation i 

detaljplaneringen, vilket skiljer sig från översiktsplaneringen som är huvudsakligen 

könsneutral och generell. I detaljplaneringen kan kvinnor ibland vara i fokus, där deras behov 

och intressen tas hand om. Det är dock sällan män får ett sådant specifikt fokus. Anita Larsson 

(2006) beskriver en underordning i samhällsplaneringen att kvinnors erfarenheter inte får plats 

i översiktsplaneringen och att den könsneutrala översiktsplaneringen stannar kvar i strukturer 

som nedvärderar kvinnors erfarenheter. 

 

Damyanovic och Zibell (2013) skriver om hur ett genusperspektiv kan förändra planeringen. 

De skriver att makten att förändra finns i vardagslivets sociala konstruktioner, genom hur män 

och kvinnor ”gör kön” men också genom genusperspektiv som förändrar hur vi ser på 

verkligheten. Genom att dekonstruera den könsideologiska verklighet som placerar könen i 

traditionella roller kan vi istället konstruera nya normer. Detta kan dock endast ske genom 

tankemässig och handlingsmässig individuell frihet i samverkan av öppenhet och tolerans. 

Jämställdhet kan endast uppnås genom en gemensam vilja av människor som är jämlika. För 

att skapa en gemensam vilja för jämställdhet är integrationen av kunskap högst viktigt. 

Genom att använda sig av feministisk forskning och genusperspektiv kan samhällsplaneringen 

synliggöra könsskillnader, traditionella könsroller och patriarkala normer. Det handlar alltså 

om att integrera kunskapen som finns inom forskningen i planeringsteori samt i det praktiska 

arbetet. 
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Larsson (2006) skriver också att det finns svårigheter med att implementera ett 

genusperspektiv inom planeringen på grund av att översiktsplaneringen, i linje med det 

könsneutrala förhållningssättet, ska verka för det allmänna intresset. Genom att olika grupper 

inte kan urskiljas så kan inte heller kvinnor och mäns behov, erfarenheter och intressen 

påverka planeringen. Frågor som tillhör vardagslivet skulle kunna öppna upp för perspektiv 

som öppnar upp översiktsplaneringen där kunskap och erfarenheter tas tillvara på. Även om 

planeringen är könsneutral så har staden genom historien och än idag könskodade platser. 

Både det offentliga och privata rummet är i dagens läge könskodat men det finns en 

ambivalens, nästan en ovilja att diskutera ämnet från samhällsplanerares sida. Om inte viljan 

finns där, som är en nödvändig beståndsdel i en omkodning av rummet så kan en omkodning 

istället tvingas fram av den vardagspusslets ohållbara situation (Friberg, Larsson, 1999). 

 

1986 skapade Uppsala kommun en referensgrupp som skulle värna om jämställdheten i 

kommunal planering. Detta skedde på grund av att det ansågs att kvinnors behov inte 

tillgodosågs i planeringen. Gruppen skulle ta vara på kvinnliga synpunkter och behandla 

frågor som rörde barnens trygghet och den sociala omsorgen (Forsberg, 2005). Forsberg 

(2005) skriver att det är viktigt att ”synliggöra att samhället fungerar könsuppdelat utan att 

befästa fördomar om kvinnligt och manligt”. Forskning och planering kan på så sätt ha 

användning för varandra eftersom ett genusperspektiv på planeringen kan bidra till att 

synliggöra konstruktioner om kön och på så sätt förändra sättet vi ser på stadens utformning. 

 

Jämställdhetspolitiken har länge utgått från ett strukturellt genusperspektiv vilket innebär att 

den haft sin utgångspunkt i ett könsmaktsperspektiv där män är överordnade kvinnor. 

Eftersom jämställdhetsarbetet utgår från ett sådant strukturellt perspektiv finns det en risk för 

att samhällsplaneringens arbete utgår från att könen är uppdelade i underordning respektive 

överordning. Mark (2007) menar att andra könsmaktsordningar i så fall inte synliggörs, där 

exempelvis män är underordnade. Individens personliga förhållningssätt och 

verklighetsuppfattning blir därför också nödvändig att införliva i jämställdhetsarbetet. 

 

2.5 Kvinnors rädsla och trygghet 

Listerborn (2002) skriver om kvinnors upplevelser av staden och hur de skiljer sig från mäns 

uppfattning av stadens rum. Av de kvinnor som hon intervjuade i sin studie så svarade nio av 

tolv kvinnor att de upplevt rädsla i det offentliga rummet och de kunde även ge exempel på 

platser och tillfällen där rädslan hade uppkommit. Av de elva män som hon intervjuade så 

svarade ingen att de upplevt rädsla i det offentliga rummet. Ännu mer förvånande var att 

ingen av dem ens hade tänkt på saken innan de fick höra om problematiken som många 

kvinnor upplever. Rädslan i det offentliga rummet som många kvinnor upplever var antingen 

något som hade kommit på tal genom arbetslivet eller genom männens fruar, alltså aldrig 

genom en upplevelse i privatlivet. 

 

 Även om män i högre grad blir utsatta för våld så är det kvinnor som har en starkare rädsla 

för att bli utsatta för våld. Det har sin grund i att kvinnors rädsla baserar sig på hotet om 

sexuellt våld, där våldtäkt betraktas stå för den starkaste rädslan. Eftersom män statistiskt sätt 

i högre grad blir utsatta för våld men inte upplever en rädsla när det vistas i offentligheten och 

kvinnor i sin tur upplever en starkare rädsla men i mindre grad blir utsatta för våld så finns det 

ett glapp. Glappet existerar mellan verklighet och föreställning där kvinnors rädsla oftast 

består av föreställningar om sexuellt våld. En känsla av otrygghet är för många kvinnor 

oundviklig oavsett dess koppling till verkligheten (Listerborn, 2002).  
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Vem som har tillträde till det offentliga rummet beror på individers position i samhället. 

Eftersom det offentliga rummet i sin tur är skapad av mannen problematiserar det hur 

kvinnans erfarenheter och kunskaper tas tillvara på i samhällsplaneringen. Kvinnor och män 

har oftast skilda uppfattningar om staden där olika erfarenheter och kunskaper bildas. Den 

skilda uppfattningen beror delvis på grund av att rum är könskodade där exempelvis hushållet 

kopplas samman med kvinnan. Genom att studera kvinnors erfarenheter och kunskaper kan en 

bredare medvetenhet om deras upplevelser i rummet skapas. Våldet mot kvinnor är ett stort 

problem, mycket på grund av att det bidrar till en rädsla där förhållningssättet till rummet 

förändras. Eftersom rädslan om våldet oftast handlar om sexuellt våld inbegriper rädslan att 

bli utsatt för kvinnoförakt där mäns makt över kvinnor blir kopplat till kontrollen över deras 

kroppar (Andersson, 2002). 
 

Rädslan och oron över hotet om att bli utsatt för sexuellt våld kopplar Birgitta Andersson 

(2002) till en social, politisk och ekonomisk ojämlikhet mellan kvinnor och män. Kvinnor ser 

på rummet och använder rummet på ett annat sätt än män. Det offentliga rummet är för 

kvinnor oförutsägbart och sedan barnsben lär sig flickor att frukta det offentliga rummet och 

dess farligheter. Det privata rummet är istället tryggt och det gör att flickor samt kvinnor 

använder det offentliga rummet mindre än pojkar och män. Medial information samt egna 

erfarenheter av sexuellt våld, hot eller trakasserier bidrar till hotbilden där kvinnor inte bara 

upplever att offentligheten är ett rädslans rum men de börjar också se sig själva som offer.  

 

Kvinnor utvecklar ofta strategier där de rumsliga begräsningar som existerar skapar ett 

beteende hos kvinnor där de undviker platser vid olika tidpunkter på dygnet eller använder 

platsen så lite som möjligt. Även om kvinnor inte ständigt upplever rädsla så finns det en 

medvetenhet och oftast tillvägagångssätt, strategier och metoder för att undvika att bli utsatt 

för sexuellt våld i det offentliga rummet. Strategierna styrs också av en skev 

ansvarsfördelning där kvinnor tvingas tas ansvar för var de rör sig och när, dessutom vad de 

har på sig för kläder. De olika strategierna som Andersson (2002) beskriver är 

anpassningsstrategier och motståndsstrategier. Anpassningsstrategier innefattar att acceptera 

hotet om det sexuella våldet men samtidigt röra sig i det offentliga rummet. Genom att 

beväpna sig själv med pepparspray eller kniv samt undvika platser som är mörka och öde 

använder sig kvinnor av anpassningsstrategier. Synen på sig själva som svaga är centrala i 

tron om att ett vapen ökar chanserna att göra motstånd mot en gärningsman. Genom att 

undvika platser som anses farliga, exempelvis tunnlar och istället gå vid trafikerade vägar 

även om det inte finns övergångsställen eller trafikljus upplevs som mer tryggt används 

anpassningsstrategier. Att bli påkörd av en bil upplevs alltså som ett mindre hot än att gå 

under vägen genom en tunnel, allt för att undvika sexuellt våld. Tiden spelar här en viktig roll 

där tidpunkten på dygnet begränsar kvinnor i det offentliga rummet. Motståndsstrategier 

handlar istället om att inte begränsa sin rörelse i det offentliga rummet och att inte se på sig 

själv som ett offer. Tankesystemet är centrerat kring idén om att genom att våga röra sig 

obegränsat så ökar närvaron i det offentliga rummet och tryggheten ökar. Detta kan också ses 

som ett sätt för kvinnor att frigöra sig och erövra det offentliga rummet (Andersson, 2002).  

 

Listerborn (2002) menar att många projekt som ska stärka jämställdhet eller minska kvinnors 

rädsla oftast har fokus på kvinnan. Mer specifikt så är kön i fokus, men det är endast kvinnor 

som synliggörs i problematiken. När kvinnors rädsla tas upp så upplever dessutom många 

kvinnor att de blir stigmatiserade som svaga och underordnade, vilket är en problematik i 

diskussionen om kvinnors rädsla. Det finns olika inställningar till kvinnors rädsla, för kvinnor 

ser många av dem rädslan som ett verkligt problem och ett hinder på vägen mot jämlikhet 

mellan könen. För andra kvinnor diskussionen om rädsla istället överdriven eller ett sätt att 
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göra kvinnor till offer. Kvinnor tenderar också att koppla trygghet till den personliga 

tryggheten medan män kopplar det till en mer generell bild av trygghet, bland annat att 

motverka inbrott och stöld. Män har en tendens att syfta kvinnors rädsla till hur de kan skydda 

dem, istället för att rikta problematiken på dem själva (Listerborn, 2002). 

 

Jämställdhet har blivit en viktig del i hur samhällsplanerare skapar attraktiva stadsmiljöer. Att 

skapa trygghet handlar också om att motverka rädslan i det offentliga rummet. Även om 

kvinnors rädsla till stor del handlar om föreställningar som inte baserar sig på den verkliga 

hotbilden så har jämställdhet och trygghet som mål tagits upp inom program för flera 

myndigheter. Åtgärder som har genomförts för att motverka kvinnors rädsla i det offentliga 

rummet har hittills handlat om att ta bort överflödigt buskage som förhindrar en överblick av 

omgivningen, bättre belysning och att inte bygga tunnlar och trappor med hörn. Idéer om 

jämställdhet har varit svåra att omvandla till verklighet eftersom dessa idéer sällan får 

uppmärksamhet på lokal nivå. Det är en paradoxal situation där jämställdhet uppmuntras från 

diverse myndigheter men ignoreras när det praktiskt kan genomföras (Listerborn, 2002). 

 

Listerborn (2002) skriver att många kvinnor och män anser sig vara jämställda men genom 

samtal angående rädsla så är det tydligt att det inte är så. Kvinnors rädsla är en indikation på 

de könsrelationer som råder och det går inte att motverka genom att endast synliggöra kvinnor 

i problematiken. Kvinnors rädsla för våldtäkt uppmärksammas oftast men inte 

våldtäktsmannen. Det finns underliggande maktrelationer som bidrar till kvinnors rädsla i det 

offentliga rummet och genom att endast reproducera bilden av kvinnan som svag och rädd 

bidrar samhället till att dessa maktrelationer uppehålls. Som det förefaller sig, är kvinnors 

rädsla ett problem som är svårt att lösa i och med att det är svårt att motverka deras rädsla 

samtidigt som en stigmatisering inte sker. Det krävs att vi diskuterar manlighet som socialt 

skapad för att synliggöra våldtäktsmannen och inte avfärda honom som ett fenomen. Män är 

oftast synonymt med människor och därför diskuteras kvinnors rädsla aldrig utifrån ett 

perspektiv som innefattar könstillhörigheten man. Att inte se brott som begås genom en 

könsneutral lins kan bidra till att synliggöra män och hur de i sin tur bidrar till problematiken 

kvinnors rädsla enligt Listerborn (2002). 

 

2.6 Kvinnors vardag och resande 

Friberg (2002) skriver om förflyttningsprojekt och liknar kvinnors vardag vid ett pussel, där 

alla bitar måste fogas samman för att uppnå en fungerande vardag. Att foga samman vardagen 

påverkas i sin tur av kvinnors situation där hushållets sammansättning och behov samt vilken 

struktur samhället runtomkring har betydelse. Genom att upprätta strategier kan den moderna 

kvinnan organisera sitt rörelsemönster, hushållets uppgifter samt sitt förvärvsarbete. Kvinnans 

rörelse är dessutom bunden till olika platser mellan hemmet, arbete och olika platser för 

service. I ett tidsgeografiskt perspektiv kan begreppet ”projekt” användas där kvinnor 

dagligen handlar för att nå ett specifikt mål, således också i en specifik ordning där alla 

uppgifter i vardagen ska skötas. Genom ett genusperspektiv kan kvinnors projekt betraktas 

som påverkade av makt och traditionella könsroller. Exempelvis kan vi studera vilka projekt 

som kvinnor utför eftersom de har en underordnad position och ett svar på det är för att många 

reproduktiva arbetsuppgifter fortfarande är kvinnors huvudansvar.  

 

Friberg (2002) skriver också att kvinnor idag inte bara är en större del av offentligheten på 

grund av att de har tagit en större plats på arbetsmarknaden men också på grund av de måste 

resa från hemmet till arbetet och till olika serviceinrättningar i vardagen. Det innebär att 

använda tillfälliga platser som cykelbanor, busshållplatser och trottoarer. Att röra sig i det 

offentliga rummet behöver således inte endast uppfattas som att resa genom ett okänt rum. 
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Genom att förflytta sig från plats till plats menar Friberg (2002) att kvinnor skapar sig 

regelbundna vanor där platser blir alltmer välbekanta. Kvinnors erövrande av rummet är dock 

fortfarande en pågående process där makten över rummet finns i handen på den som 

bestämmer vad som får göras i rummet. Att bryta mot normer är därför ett sätt att markera sin 

frigörelse. Kvinnors rörelse är också fortfarande förankrat med den privata sfärens ansvar och 

rörelsen i sig binder samman platser som utmanar dikotomin som består av de det privata och 

offentliga rummet.  

 

”Om tendenserna i könsideologin i samhället tidigare var att legitimera den manliga 

dominansen, har denna utveckling nu lett till att könsideologin döljer den manliga 

dominansen” (Haavind, 1977, citerad Friberg, 1990). 

 

Friberg (1990) skriver om hur politiken och i synnerhet jämställdhetspolitiken är starkt 

påverkad av könsneutralitet. På ytan finns idag lagar, förordningar och reformer som 

förbjuder könsdiskriminering och påpekar att kvinnor och män ska ha lika villkor på 

arbetsmarknaden. Dock tjänar kvinnor fortfarande generellt sätt mindre i lön än män och de 

har tillträde till arbetsmarknaden så länge det sker genom att vara underordnad menar Larsson 

och Friberg (1999). Larsson och Friberg (1999) skriver om hur könsideologin har gått från att 

vara öppen i sin under-och överordning till att dölja den manliga dominansen. Den ojämlika 

relationen mellan könen har en tydlig fördel för män, som erhåller sin dominans och 

överordning men för kvinnor är nackdelarna större. Underordningen betyder bland annat att 

kvinnor tar störst ansvar i den privata sfären och det kan vara svårt upp frågor som handlar om 

ojämlikhet mellan könen eftersom det hotar patriarkatets samhällsordning. Även om vissa 

kvinnor accepterar sin roll i patriarkatet eftersom de på så sätt erhåller en positiv bekräftelse 

av att de är ”kvinnliga” kvinnor så finns det också de som inte accepterar sin underordning. 

Svårigheten i att diskutera ojämlikheten mellan könen är att det är ett sätt att försöka avslöja 

den dolda manliga dominansen och det är inte en strategi som är berättigad i patriarkatets icke 

jämställda struktur (Larsson, Friberg, 1999). 

 

I en geografisk vinkel är det intressant att undersöka kvinnors rörelse och förhållningssätt till 

rummet i en omgivning skapad av mannen. Det är genom att studera kvinnors rörelse i 

vardagen och försöka förklara rörelsemönstret som kvinnors relation till rummet kan 

synliggöras. Genom ett vardagslivsperspektiv kan det obetalda arbetet också synliggöras. 

Larsson (2006) menar att siffrorna talar sitt tydliga språk när det kommer till det obetalda 

arbetet. Kvinnor tillbringar ungefär lika mycket tid på det obetalda arbetet som det betalda 

arbetet vilket i förlängningen innebär att de inte kan pendla längre sträckor till arbetet 

eftersom de har det huvudsakliga ansvaret för barnen. Larsson (2006) menar att uppdelningen 

mellan män och kvinnor när det kommer till det obetalda arbetet har att göra med tradition 

och en könssegregerad arbetsmarknad. Traditionellt sätt står män för produktion och kvinnor 

för reproduktion. Eftersom kvinnor oftast upplever att de har ett större ansvar för 

barnomsorgen och hemmet så påverkar det deras val av arbete gällande geografisk läge. De 

undviker oftast att arbeta för långt borta från hemmet eftersom det försvårar deras andra 

ansvarsområden. 

 

Tillgängligheten till olika platser i staden är en viktig förutsättning för människors vardagliga 

liv. Law (1999) argumenterar för att transportsystem måste anpassas efter alla vardagliga 

aktiviteter som kvinnor utför. Tidigare har sambandet mellan transport och kvinnor mestadels 

handlat om resan mellan hemmet och arbetet vilket problematiserar resan till andra platser dit 

kvinnor måste ta sig. Kvinnor har oftast andra resvägar till arbetet än vad män har, vilket 

innebär att planeringen för en könsneutral stad oftast inte tar hänsyn till de båda könens olika 
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vardagsliv. Det geografiska intresset för resan mellan hemmet och arbetet influerades till en 

början av att kvinnor kom in på arbetsmarknaden och den ekonomiska sektorn växte i det 

västerländska samhället. I feministisk forskning finns det ett intresse i att undersöka kvinnors 

resa från hemmet till arbetet eftersom det innefattar en symbolisk resa från den privata sfären 

till den offentliga. Symboliken synliggör också mäns resa från den privata sfären vilket 

innebär att deras roll i hemmet i sin tur synliggörs (Law, 1999). 

 

Problemet med att endast studera hur kvinnor och män tar sig från hemmet och till arbetet är 

att resten av deras vardagsliv osynliggörs. Människors rörelser i tid och rum består av mycket 

mer, exempelvis användningen av resurser och sociala interaktioner. En helhetsbild på det 

dagliga flödet av människor som rör sig mellan hemmet och offentligheten och vilka 

aktiviteter som utförs kan påminna oss om att människor inte är statiska i sin rörelse. 

Människor kan i dagens samhälle inte delas upp för att tillhöra specifika platser, där kvinnor 

traditionellt sätt har sammankopplats med hemmet och män med offentligheten. Befolkningen 

måste betraktas som individer med egna intressen som endast kan identifieras genom ett brett 

spektrum av tillhörigheter så som klass, etnicitet, kön, ålder, funktionshindrade och var i 

staden de bor. Law (1999) menar att genom att betrakta staden ur ett genusperspektiv 

synliggörs män och kvinnors olika mönster genom tid och rum, resurser i form av exempelvis 

tid och pengar, kroppsliga upplevelser och hur vi använder stadens infrastruktur, offentliga 

platser och servicesektor. Allt detta påverkar vilka resvägar och olika transporter män och 

kvinnor tar, vilket syfte transporten eller resvägen har samt erfarenheter och perceptionen av 

rörlighet. Law (1999) menar även att Benjamins teori om flanören kan kopplas till kvinnors 

rädsla och genom att se staden ur kvinnors ögon kan forskningen om transporter skapa en 

bättre förståelse för sociala mekanismer som reproducerar offentligheten som manlig. 
 

Även Lena Levin och Charlotta Faith-Ell (2011) tar upp vikten av transportsystem och i 

synnerhet kollektivtrafiken i jämställdhetsarbetet. I ett forskningsprojekt undersökte de 

jämställdhetsaspekten i ett projekt om framtidens kollektivtrafik i Malmö. I deras studie 

framkom det att jämställdhetsmål 1 och 4 (jämn fördelning av makt och inflytande respektive 

trygghet) var tydliga i projektets ramverk. Jämställdhetsmål 2 och 3 (ekonomisk jämställdhet 

respektive jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet) var dock inte lika 

tydliga eftersom det inte ansågs vara lika viktiga inom transportplaneringen. 

Jämställdhetsarbetet fanns tydligt med vid samråd med Malmös medborgare där medvetna 

strategier i samrådet möjliggjorde att grupper som vanligtvis inte får stort utrymme i 

planprocessen fick komma till tals. Dessa grupper bestod av kvinnor och ungdomar, grupper 

som vanligtvis är underrepresenterade vid samråd. Arbetet med trygghet behandlades genom 

att öka trygghetsinsatser för resor inom kollektivtrafiken eftersom fler kvinnor än män 

berättade att de upplevde bussresor och att vistas på busshållplatser på kvällen som otryggt. 

Enligt Levin och Faith-Ell (2011) är kollektivtrafiken en viktig resurs för att öka 

jämställdheten i samhället, om den är väl fungerande. En fungerande kollektivtrafik kan bidra 

med ” en mer jämställd resursfördelning i samhället och en jämnare arbetsfördelning i 

hemmet” (Levin, Faith-Ell, 2011). 

 

Kvinnors förhållande till staden kan beskrivas med en viss ambivalens. Även om staden idag 

erbjuder kvinnor arbete, utbildning och social självständighet så upplevs staden som 

geografisk uppdelad. Uppdelningen problematiserar kvinnors vardag eftersom deras 

mångfaldiga roll innebär att de måste ta sig till olika platser. När det kommer till 

trygghetsinsatser är belysning och röjning av buskage insatser som inte räcker enligt Hudson 

(2005). I själva verket behövs det insatser för jämställdhet genom utbildning och det måste 

ske en generell attitydförändring där våld mot kvinnor aldrig är acceptabelt. Det är också 
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viktigt att inte se kvinnor som en och samma grupp eftersom det finns olika saker som skiljer 

kvinnor åt från varandra. Kvinnor delar samma kön men etnicitet, klass och hälsa är bara 

några av de skiljetecken som existerar. Kvinnor måste dessutom bli mer involverade och 

aktiva inom planering- och beslutsfattningar för att båda könens erfarenheter och värderingar 

ska involveras i stadens utformning. Kvinnor vill generellt ha kort avstånd till dagis, 

arbetsplats och service samtidigt som kommunikationsmöjligheterna ska vara goda. Män och 

kvinnor ska bygga och bo i gemenskap för att ett fungerande samhälle ska skapas (Hudson, 

2005). 

 

2.7 Manlighet och mäns ambivalens till jämställdhet 
Tidigare har det framkommit att jämställdhet ibland kopplas till människors attityder och att 

attityder kan betraktas som något personligt. Således blir diskussionen om jämställdhet en 

känslig fråga som ibland möts av motstånd. Claes Ekenstam (2007) skriver om hur det 

västerländska samhället har genomgått stora förändringar och att manligheten befinner sig i 

kris. Detta är ett fenomen som är tydligt i Norden där både strukturer i samhället och kvinnor 

som vägrar att acceptera den patriarkala tillvaron har skapat förändringar i samhället. Mäns 

reaktioner till att deras identiteter är i kris fungerar på olika sätt där vissa accepterar kritiken 

mot patriarkatet och är för lika villkor mellan könen både i den privata och offentliga sfären. 

Andra män resonerar på andra sätt och befäster sin identitet ännu starkare med patriarkala 

föreställningar om manlighet. Det senare är ett resonemang som bygger på frustration där män 

upplever att de förlorar sin manlighet om de inte är överordnade kvinnor (Ekenstam, 2007).  
 

Maskulinitet konstrueras utifrån kvinnan men också i relation till vad en man inte är, 

exempelvis underordnad och ansvarslös. I modern tid är motsatsen till manlighet något som 

kopplas till femininitet, exempelvis att vara en ”kärring” eller en ”fjolla”. Det ska också 

tilläggas att även kvinnor bidrar till upprätthållandet av den stereotypa manligheten genom 

deras uppfattningar om vad manlighet är. Risken att betraktas som en ”fjolla” eller omanlig är 

ett ständigt hot där män upplever att de måste leva upp till de rådande normerna. Genom att 

möta hotet och rädslan för att tappa kontrollen gällande att upprätthålla sin manlighet kan män 

omskapa sin manlighet som i sin tur ger en större frihet. Det är också då män kan öka sin 

livskvalité samt ha en mer jämställd position både i och utanför hemmet. Ekenstam (2007) 

menar att det är i omskapandet av manlighet som en hållbar lösning kan uppnås när det 

kommer till jämställdhet. 
 

Även Marie Nordberg (2007) skriver om mäns identiteter och hur en ambivalens har 

uppkommit hos västerländska män. Det uppstår oftast en motstridighet mellan att vara en 

närvarande fader och en högpresterande förvärvsarbetare. Hon menar även att 

normaliseringen av tvåförsörjarfamiljen har skapat ett samhälle där både män och kvinnor 

lever i ansträngda situationer som framkallar stress. Samtidigt sker en ständig förhandling 

mellan identiteter och krav. Nordberg (2007) poängterar att det nordiska välfärdssystemet i 

detta avseende är mycket viktigt eftersom reformer och lagar innebär ett stöd för kvinnor och 

män i deras vardag. Hon skriver dessutom att genom att män tar ansvar för det obetalda 

arbetet och tar föräldraledighet så blir de mer genusflexibla, vilket betyder att de inte längre 

än fångade under hotet om vad som betraktas vara omanligt. Ett första steg mot frigörelsen 

från de fängslande normerna är alltså att ta ett större ansvar i den privata sfären. 

 

Synen på jämställdhet i Norden länge handlat om upprättandet av mål och även en fråga om 

lika villkor och rättigheter. Dock finns det en ”viktig och förbisedd drivkraft för 

utvecklingen” där män kan spela en viktig roll i det framtida jämställdhetsarbetet (Gíslason, 

Gullvåg Holter, 2007). Genom att endast se på jämställdhet som ett mål och inte praktisera 
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jämställdhet genom metoder bibehålls stereotypiska könskonstruktioner där även mäns rädsla 

för att vara omanliga följer. Den rådande manligheten i samhället är ett hinder för en jämställd 

privat sfär där de kan ta större ansvar för att fördela det obetalda arbetet. Fokus bör istället 

skiftas på de sociala regler och strukturer som förhindrar en utveckling framåt. Exempelvis så 

tar de flesta arbetsgivare för givet att det är kvinnan som tar föräldraledighet och tar ansvar 

för barnen istället för att tro att det är männen som gör det. På så sätt är de medvetna om att 

kvinnan kommer att vara borta från arbetet under en viss tid. Omedvetenheten om att en man 

skulle göra detsamma är en social regel som blir problematisk att bryta. Genom att konstruera 

nya sociala regler om föräldraledighet kan det i sin tur bidra till jämställdhet (Gíslason, 2007).  
 

Michael Nilsson (2008) skriver även om hur det kommunala politiska systemet länge har varit 

styrt av män. I hans studie utgår han från Norrköping som studieobjekt och kommer fram till 

att det finns en hierarkisk relation mellan kvinnor och män. Under åren 1970-2006 bestod 

bland annat den administrativa ledningen nästan enbart utav män och män har länge erhållit 

makten på de högsta positionerna. Att det länge har funnits en sådan manlig dominans har i 

sin tur påverkat arbetet mot jämställdhet. Nilsson (2008) använder ett begrepp för att beskriva 

relationen mellan män och makt, vilket är ”manlig homosocialitet”. Enligt detta begrepp söker 

sig män till andra män och använder exempelvis språkbruk där begrepp från militären och 

idrotten finns med. I Nilssons (2008) studie skriver han om kvinnor som har blivit 

diskriminerade på grund av deras kön och att de flesta inte vill ödelägga sina karriärer genom 

att engagera sig i jämställdhetsfrågor.  

 

Även kvinnliga politiker som arbetar på högre nivåer möts inte av samma respekt som män. 

Det beror också på att högt uppsatta chefer och politiker oftast förknippas med en manlighet 

som innefattar idealbilden av en auktoritär, dominant och handlingskraftig person. Kvinnliga 

tjänstemän vill inte diskutera jämställdhetsfrågor eftersom de inte vill betraktas som kvinnor 

som behandlar ”kvinnosaksfrågor”. Kvinnliga tjänstemän förväntas att inte utmana män om 

makten vilket gör att många accepterar sin roll i det kvinnoförtryckande systemet. Dock har 

det politiska systemet på senare tid blivit allt mer kvinnodominerat men en stark politisk 

styrning förknippas fortfarande med manlighet. Ett genusperspektiv synliggöra maktstrukturer 

även inom det politiska systemet och förbättrar jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsfrågan kan 

på så sätt omvandlas till en fråga som är viktig för alla och inte endast en kvinnofråga 

(Nilsson, 2008). 

 

Ingrid Pincus (1997) skriver om mäns ambivalens jämställdhetsreformer och manligt 

motstånd som ofta uppstår för att förhindra jämställdhetsarbetet. Hon beskriver både passiva 

och aktiva motstånd där det passiva motståndet är det vanligaste. Den passiva 

motståndsformen utövas dessutom av individer som har en ledarposition där tystnad och 

skenmanöver tas upp som två viktiga uttryck. Det manliga motståndet beskrivs i och med att 

det finns en manlig dominans på de flesta ledarpositionerna. Genom tystnad så talas det inte 

om jämställdhet och på så sätt finns inte jämställdhetsfrågan på dagordningen. Vidare 

beskriver Pincus (1997) hur ett passivt motstånd även kan appliceras på bristen på förändring 

när jämställdhetsfrågan tas upp på dagordningen. Även om jämställdhetsplaner skrivs och 

specifika personer förpliktigas med uppgiften att göra insatser för att öka jämställdheten så 

förväntar sig ingen att en förändring ska ske. Uppgiften läggs på så sätt oftast på is och 

prioriteras inte. Jämställdhetsarbetet är i många fall bara är en formalitet där en riktig 

förändring sällan genomförs (Pincus, 1997). 

 

En skenmanöver är ett motstånd då kommuner exempelvis tar in jämställdhetsfrågan på 

dagordningen, utvecklar strategier och mål men ingenting sker i praktiken. Många kommuner 
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gör detta för att undvika böter och för att följa lagen. I förlängningen innebär det att 

kommunen skyddar sig själv om den skulle granskas eftersom det då finns 

jämställdhetsåtgärder i deras program. I verkligheten är det endast en skenmanöver för att 

använda åtgärderna till andra ändamål. Pincus (1997) beskriver hur en skenmanöver kan 

användas av kommuner för att vara en attraktiv kommun eller för att förhindra utflyttning av 

unga människor. Här drabbas också de som arbetar med jämställdhetsfrågan då de möts av 

tystnad eller ignoreras av chefer och politiker. Människor som arbetar med 

jämställdhetsfrågor, i synnerhet kvinnor, möts inte bara av motstånd inom arbetets uppgifter 

men också socialt på arbetsplatsen. Det finns en spänning i att diskutera om 

jämställdhetsfrågan eftersom den avslöjar orättvisor mellan könen där kvinnor och män har 

svårt att prata om sin underordning respektive överordning i samhället. Det finns även aktiva 

motstånd som innebär att argumentera mot jämställdhetsåtgärder eller underminerar de 

personer som arbetar med jämställdhetsfrågor, bland annat genom att ifrågasätta personernas 

kunskap. Argumenten mot jämställdhet kan handla om att det inte går att förändra människors 

attityder och att attityden om jämställdhet är en privatsak. Att diskutera jämställdhet liknades i 

studien för många att göra intrång på människors fria vilja och integritet (Pincus, 1997).  

 

Enligt Pincus (1997) ligger ansvaret inte endast på de som specifikt arbetar med 

jämställdhetsfrågor men också på ledningen, de styrande. Statliga reformer är starkt beroende 

av den lokala nivåns arbete för att de ska uppfyllas och det är inom den lokala processen som 

jämställdhetsreformer möts av motstånd. Motståndet kan bottna i allt från förvirring, 

ambivalens eller också ett starkt motstånd mot jämställdhet. Konsekvensen av att 

jämställdhetsarbetet motarbetas är inte bara att jämställdheten inte ökar men också att det sker 

ett utnyttjande av tid, resurser och ekonomiskt kapital i form av lön och ekonomiska insatser i 

projekt. I Pincus (1997) studie framgick det att män i ledningspositioner, även om alla inte 

kan placeras inom samma grupp, generellt sätt försvårade projekt med inriktning jämställdhet. 

Oftast skedde det ett passivt motstånd genom tystnad och passiviteten slutade med att 

jämställdhetsprojekt inte genomfördes till sin fulla potential. När ledningen istället 

intresserade sig för jämställdhetsarbetet och arbetade aktivt för att nå en förändring 

förändrades även hela organisationens inställning till frågan. Jämställdhet som mål blev stärkt 

i sin legitimitet och intresset ökade bland personalen. 

 

I Pincus (1997) studie framgick det att flertalet män var positivt inställda till jämställdhet utåt 

sett men att det fanns en ambivalens mellan ord och handling. Mäns attityd till jämställdhet 

återfinns oftast mellan de som är aktiva motståndare och de som är aktiva förebyggare, alltså 

de män som är positiva till jämställdhet. Den inneboende ambivalensen som män visar upp 

när det kommer till jämställdhet handlar om deras problematiserade relation mellan 

jämställdhetens värderingar, deras karriärmöjligheter och behovet av att upprätthålla 

överordningen. Genom att undersöka manlighet och fokusera på män i grupp och som 

individer kan normer, sociala beteenden och mönster uppdagas. Vi måste undersöka de 

mekanismer som finns inom den ”manliga världen” för att kunna utveckla strategier som i sin 

tur ökar jämställdheten. På så sätt kan också män engagera sig mer i jämställdhetsarbetet 

genom att undersöka sociala regler, beteenden och mönster och öka den generella kunskapen 

(Pincus, 1997). 

 

2.8 Den splittrade staden och den moderna kvinnans olika roller 

På grund av att kvinnor inte längre har sin naturliga plats i hemmet så har kvinnors aktiviteter 

i staden blivit mer utspridda. Kvinnor har idag en mer mångfaldig roll som bland annat 

innefattar att vara ekonomiska försörjare i den offentliga sfären och moder i den privata 

sfären. Det innebär också att kvinnans aktiviteter och rörelse idag sker utanför hemmet och 
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runt om i staden där hon rör sig mellan flera olika platser. Genom att fokusera på kvinnors liv 

och deras vardag har nya perspektiv uppkommit som kan influera samhällsplaneringen 

(Spain, 2002).  

 

Kvinnors val av bostadsområde är exempelvis förknippat med identitetsbildande. Maja Lilja 

(2015) skriver om hur segregationen i staden länge har förknippats med utlandsfödda men att 

den istället också måste betraktas utifrån hur befolkningen med svensk bakgrund bidrar till 

bostadssegregation. Kvinnors liv är starkt påverkade av samhällets ökade polarisering och 

Lilja (2015) skriver om de effekter som det har haft på kvinnor i hur de konstruerar sina liv. 

Bland annat konstruerade kvinnorna Liljas (2015) studie sina nuvarande eller framtida 

identiteter utifrån val av bostadsområde. Studien avslöjade en motsättning i föreställning och 

verklighet där många av kvinnorna argumenterade för ett öppet och mångkulturellt samhälle 

men vid förfrågan att bosätta sig och uppfostra sina barn i sådana områden sa dem nej till att 

bo där. Val av bosättning i staden har alltså delvis att göra med var kvinnor vill uppfostra sina 

barn och barnen ska i sin tur ha bästa möjliga förutsättningar i livet. Detta är ytterligare ett led 

i att människor söker sig till resursrika områden och resursfattiga områden förblir utsatta. Att 

uppfostra sina barn i ett homogent bostadsområde med mycket resurser har enligt Lilja (2015) 

att göra med hur kvinnor konstruerar moderskap i en modern och historisk kontext. 

 

Även Robyn Dowling (1998) skriver om hur kvinnors moderskap används för att stärka 

individens egna värderingar. Hon menar också att kvinnors ökade prägel på förortsmiljöer har 

motbevisat den stereotypa bilden av förorter som anknyts till kärnfamiljen eftersom olika 

könsidentiteter ständigt förhandlas. Kvinnor bidrar till att anknytningen till förorter är socialt 

konstruerad genom egna könsidentiteter. Den homogena förorten har försvunnit och kvinnors 

eget beslutsfattande om vilka slags mödrar de vill vara och vilken identitet de vill ha influerar 

förortens kontext. Även om Dowlings (1998) utgångspunkt är förorter i Amerika så kan 

hennes slutsatser bidra till att ringa in hur kvinnor ständigt förhandlar om sin identitet i val av 

bostadsområde och vilken slags mor de vill vara till sina barn. Moderskapet och var i staden 

de väljer att bo är alltså starkt kopplat till kvinnors nuvarande och framtida identitet. 

 

En problematik för den demokratiska processen inom planering och deltagande är social 

exkludering. Enligt Ali Madanipour (2011) är social exkludering något som sker när 

människor inte har resurser till att påverka beslut och gemensamma berättelser om staden. 

Social exkludering i allra högsta grad finns i en fysisk manifestation i urbana områden. Den 

sociala exkluderingen konstrueras genom social kontroll och fysisk organisation av rum. 

Social kontroll kan innefatta informella och formella koder och regler som fungerar på alla 

nivåer, från globalt till lokalt rum och exkluderar människor från planeringens process. Även 

fysiska barriärer mellan områden bidrar till en social exkludering och motverkar integration. 

En mer tillgänglig stad där fysiska barriärer motverkas med fysisk frihet kan istället vara ett 

sätt att uppnå social integration, som i sin process bidrar till att fler människor får chansen att 

påverka planeringen (Madanipour, 2011). 

 

Knox och Pinch (2010) skriver om social polarisering och om hur många moderna städer idag 

har ”ghettos” där mycket resursfattiga och ekonomiskt fattiga människor bor i isolerade 

områden. De skriver dessutom att befolkningen i dessa områden oftast är minoriteter i 

samhället, där de flesta har en utländsk bakgrund. Befolkningen i dessa ”ghettos” är i regel 

ogifta och det är en majoritet av ensamstående mödrar med deras barn som bor där. Knox och 

Pinch (2010) förklarar social polarisering utifrån sex olika teoretiska modeller. Den första 

teoretiska modellen förklarar social polarisering genom kulturellt problematiska beteenden, i 

detta fall finns problemet i en intern dynamik inom en viss kulturell grupp. Den andra 
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teoretiska modellen beskriver social polarisering utifrån ett mer individuellt perspektiv där 

psykologiska handikapp förs över från generation till generation. Problemet kan lösas genom 

att studera och förändra relationer mellan familj och individer.  

 

De fyra sista teoretiska modellerna har en mer samhällelig basis som har sitt perspektiv på 

bland annat institutionell funktionsstörning, en ojämn fördelning av resurser, strukturella 

klassproblem samt minoritetsgrupper som blir isolerade från arbetsmarknad och samhället. 

När det gäller institutionell funktionsstörning förklaras denna teoretiska utgångspunkt genom 

fallerande planering, förvaltning och ledning. Problematiken finner vi i relationen mellan 

byråkratin och de som drabbas av funktionsstörningen. Om vi går tillbaks till forskningen av 

Wide och Hudson (2008) kan vi jämföra detta med relationen mellan expert och icke-expert i 

planeringsprocessen där det är viktigt att medborgarna har inflytande över planeringen och 

förstår planeringen. 

 

Rodenstedt (2014) skriver om segregation med fokus på medel- och överklassen och hur de 

bidrar till segregation i staden. Hon fokuserar bland annat på staden Malmö, som har stora 

segregationsproblem. Bostadsområden som har en hög grad utlandsfödda och där de 

socioekonomiska resurserna är fattiga anses vara utsatta områden. Dessa områden består 

också mestadels av miljonprogrammets bostäder vilket enligt Rodenstedt (2014) förknippas 

med social problematik och tanken om att människor med en utländsk bakgrund bor där. På så 

sätt blir invånarna i dessa oattraktiva områden ”de andra”, eller dem i ”vi och dem”. Området 

blir också starkt sammankopplat med ras. Okunskap om platsen skapar en felaktig 

stereotypisk bild som ständigt reproduceras av medel- och överklassen. I Rodenstedts (2014) 

studie upplevde människor från dessa övre klasser att utsatta områden med en hög andel 

utlandsfödda var främmande, svåråtkomliga och utanför deras egna gränser för social kontakt. 

Brott och oordning i samhället förknippas också med dessa områden och en effekt av att söka 

sig till säkra platser i staden har medfört att gated communites även har uppkommit i Sverige. 

Vikten läggs på social trygghet, där en homogen befolkning med samma etnicitet, bakgrund, 

sociala och ekonomiska status bor och skapar en mindre version av en egen välfärdsstat som 

skyddar invånarna från brott och orättvisa. Rodenstedts (2014) studie är ännu ett bevis på ett 

svenskt samhälle som är splittrat genom fysiska barriärer.  
 

Områden som har en hög andel utlandsfödda och har låga socioekonomiska resurser är oftast 

minoritetsgrupper. Knox och Pinch (2010) skriver om olika slags anledningar till varför 

minoritetsgrupper väljer att samlas på ett och samma ställe. Dessa anledningar kan också 

fungera som en förklaring till varför människor från olika klasser väljer att leva segregerade 

liv. Människor från medel- och överklassen som väljer att bo i gated communites är ett 

exempel på ett sätt att samla sig i ett homogent område för att skydda sig från hotet från resten 

av samhället. Genom historien finns det flera exempel på minoritetsgrupper som under 

överhängande hot om våld, upplopp och diskriminering har fått skapa egna platser i staden för 

att skydda sig själva. Den kinesiska befolkningen i Vancouver, Kanada fick exempelvis skapa 

Chinatown för att skydda sig själva från hot som kunde leda till våld från den bredare, vita 

befolkningen under det senare 1800-talet. Att samlas och segregera sig i homogena grupper 

kan också ha sin orsak i strävan efter ömsesidigt stöd, att bevara kultur eller skapa områden 

med en homogen befolkning som kan påverka genom makt. Det senare har visat sig vara 

viktigt exempelvis i områden i USA där afroamerikanska områden eller ”gay 

neighbourhoods” där mestadels homosexuella bor, fungerar som viktiga baser när det kommer 

till politiska val (Knox, Pinch, 2010).  
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Daphne Spain (2002) skriver också att om gated communites som blir allt fler i Amerika. Hon 

skriver att det inte bara handlar om att människor vill separera sig själva från andra utan också 

försöka återskapa den epok då kvinnans roll var centrerade i hemmet. Hon skriver att 

genusperspektivet i urban planeringsteori har gett oss flera insikter om staden, bland annat 

metaforen ”dual city” (den dualistiska staden) som inte bara kan anknytas till underklassen 

respektive överklassen men också kvinnors obetalda arbete och mäns betalda arbete. Kvinnors 

obetalda arbete har inte försvunnit i samhället men mycket av det har omvandlats till 

underbetalt arbete inom serviceyrket, enligt Spain (2002). Genusperspektiv i planering ger oss 

alltså en inblick i samhällets osynliga normer och genom att synliggöra kvinnors aktuella liv i 

staden kan vi också utforma städer som också är bättre anpassade. 

 

Zygmunt Baumann (2001) skriver om en flytande modernitet, där vårt samhälle idag är 

flytande på många olika sätt. Gated communites kan därför betraktas som ett sätt att återknyta 

till den tid som varit där nostalgi och välmående förknippas. Även om individens frihet har 

ökat så har känslan av trygghet minskat hos befolkningen, en problematisk relation har alltså 

visat sig vara frihet och trygghet, två viktiga beståndsdelar i ett fungerande samhälle. 

Eftersom gemenskapen i samhället delvis har försvunnit och ersatts av individualitet upplevs 

samhället som mer farligt och ostabilt. I den flytande verkligheten vi alla lever i, söker många 

efter ett gemensamt samhälle där trygghet är en gemensam ansträngning. Gated communites 

är för många ett sätt att finna trygghet i gemenskapen. Det är också i det flytande samhället 

som kvinnor med sina splittrade roller ska finna sin identitet och bilda sina värderingar 

(Baumann, 2001).  

 

2.9 Mot en jämställd planering 

1961 skrev Jane Jacobs om ett storstadsideal som på den tiden gick emot tidigare idéer om 

storstadsplanering. I Jacobs idealbild av staden samverkar trygghet och anonymitet. 

Främlingar, variation av människor och mångfald är tre viktiga delar som skapar staden. 

Staden är på så sätt spännande och varierande, ständigt sker nya möten och gatorna är aldrig 

tomma. För Jacobs var trygghet aldrig en fråga om att utesluta anonymitet utan en företeelse 

som uppnås genom den mänskliga närvaron i det offentliga rummet. Enligt henne behövs fyra 

olika kriterier uppfyllas för att en stad ska vara idealisk: det skulle vara en ständig närvaro av 

människor och därför också ett högt antal av människor, det måste finnas många gator och 

kvarteren ska vara korta och byggnaderna måste skifta i ålder och skick. Urban trygghet är i 

sin tur inte något som kan uppnås genom samhörighet eller bekantskap mellan människor. 

Tryggheten uppstår då främlingar samexisterar i staden och gemensamt övervakar varandra 

(Listerborn, 2002). 

 

Enligt Jalakas och Larsson (2008) måste ett genusperspektiv ingå i planeringen från början för 

att göra någon riktig skillnad. Att vara ”genuskunnig” och ta initiativet är en viktig kompetens 

hos en samhällsplanerare. Genom en översiktlig planering där mål om jämställdhet förmedlas 

kan projekt på detaljnivå genomföras som innebär en verklig förändring i människors 

vardagsliv. Genusperspektivet måste dessutom införas på politisk kommunal nivå eftersom 

problematiken med jämställdhet också innefattar ojämlikheter mellan könen i det obetalda och 

betalda arbetet. Jalakas och Larsson (2008) kallar för en mer integrerad planering där olika 

grupper inte bara identifieras i samhället men där deras erfarenheter tas tillvara på.  

 

Genom att applicera ett genusperspektiv kan ny kunskap inhämtas som synliggör kvinnor. I 

sin tur utmanas den översiktliga planeringen av ett genusperspektiv eftersom utgångspunkten i 

översiktlig planering är könsneutral och inte identifierar specifika grupper i samhälle. Som 

samhällsplanerare kan det därför vara svårt att skapa förändring i jämställdhetsarbetet i den 
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rådande planeringsdiskursen (Friberg, Larsson, 2002). Friberg och Larsson (2002) tar upp 

begrepp som är motsatser till den aktuella planeringen: icke hierarkiskt, underifrånperspektiv 

och vardagslivserfarenheter. Enligt dem är det centrala punkter inom arbetet för att applicera 

ett genusperspektiv på den översiktliga planeringen. Det sker genom att fokusera på kvinnors 

intressen och erfarenheter, att bryta den hierarkiska ordningen mellan översiktsplanering och 

detaljplanering samt att söka kunskaper för en annorlunda planeringsprocess. 

 

Medborgarnas kunskap och erfarenhet är också en viktig del i planeringen, i synnerhet om 

samhällsplanerare ska utgå från vardagslivsperspektivet där kunskap produceras utifrån 

medborgarnas erfarenheter. Det har visat sig att kvinnors deltagande i planeringsprocessen är 

relativt låg i jämförelse till män. I Hudson och Wides (2008) studie framkom det att kvinnor 

ville att planeringen skulle konkretiseras där frågor väcker intresse direkt. För en kvinna 

handlade det endast om att inbjudan skulle väcka intresse där hon upplevde att hon på riktigt 

kunde vara med och påverka sin stad. De kvinnliga medborgarna i studien ville vara med och 

påverka i enkla beslut där resultaten var snabba. Att bli lyssnad på, bli insläppt i planeringen i 

tid för att kunna påverka utfallet samt tas på allvar som kvinna var fler exempel på åsikter 

som kvinnorna i studien framförde. 

 

Många kommuner i Sverige har oftast ett stort intresse för att utveckla sitt jämställdhetsarbete 

och öka kvinnors deltagande i planprocessen men är osäkra på hur de ska gå tillväga. Wide 

och Hudson (2008) skriver om olika exempel på hur kommuner kan gå till väga för att 

införliva jämställdhetsmålen i sin verksamhet. Att föra könsuppdelad statistik över hur stor 

andel män respektive kvinnor som närvarar vid samråd, trygghetsvandringar, samråd riktade 

mot en specifik grupp i samhället, anordna seminarier och öppet hus med politiker och 

tjänstemän är bara några av de exemplen som tas upp. Genom att öka deltagandet av 

medborgarna kan kommunen legitimitet samt kvalité öka eftersom det är kommunens ansvar 

är att se efter befolkningens behov.  

 

I takt med att allt fler kvinnliga samhällsplanerare tar sin plats i kommuner så finns det en 

chans att jämställdhetsfrågornas betydelse ökar, dock poängterar Listerborn (2002) att det inte 

finns någon garanti för att det kommer att hända. Även kvinnor accepterar oftast samhällets 

struktur utifrån de normer vi har om könens åtskillnad, därav krävs det att både män och 

kvinnor arbetar tillsammans för att motverka traditionella föreställningar om kön. Genom att 

förankra jämställdhetsarbetet på en lokal nivå kan en förändring i praktiken ske. 

Samhällsplanerare har en viktig roll i att samla information och kunskap om medborgarna och 

det mångkulturella samhället. Planeringen måste vara i ständig förändring, likt samhället och 

inte försöka hitta ett bestämt läge där planeringen verkar som bäst (Listerborn, 2002). 

 

Pincus (1997) bidrar också med åtgärder för att i sin tur motverka ledningars motstånd när det 

kommer till jämställdhetsarbetet. På ett politiskt plan handlar det om att stärka jämställdhetens 

legitimitet och öka kunskap genom utbildning. Jämställdhetsarbetet ska betraktas som ett 

arbete för alla i samhället inte bara en angelägenhet för kvinnor. På en statlig nivå föreslår 

Pincus (1997) att politiska beslut om jämställdhet ska fastställas genom lagar och att ett 

jämställdhetsperspektiv införlivas inom samtliga politiska frågor. För att detta ska genomföras 

för att bidra till en verklig förändring måste även politiker och tjänstemän i regeringen 

utbildas. På så sätt kan både kvinnliga och manliga politikers erfarenheter och kunskap 

komma till nytta. På en kommunal nivå handlar jämställdhetsarbetet främst om att precisera 

och tydliggöra jämställdhet som begrepp för att kunna implementera det i projekt. 

Människorna som arbetar med att driva jämställdhetsfrågor ska dessutom respekteras utifrån 



24 
 

deras kompetens och ansvaret måste vara tydligt med tillräckliga resurser till hands. För att 

säkerställa att en förändring har skett måste uppföljningsinsatser genomföras (Pincus, 1997). 

 

Patsy Healey (2006) bidrar till diskussionen om planering genom att anlägga en ny 

kommunikativ ansats till en planering som betonar samarbete. Hon ser staden som splittrad 

och att diskussionen om den framtida staden mellan samhällsplanerare och medborgare kan 

innebära konflikter. Genom en gemensam diskussion, eller ”consensus building”, kan 

medborgare vara med och påverka vad som sker i staden. Staden är idag splittrad, segregerad 

och många olika kulturer delar på samma rum. En kommunikativ planering fokuserar på att 

bygga länkar mellan nätverk som tidigare var okända för varandra genom dialog. Planeringen 

kan på så sätt skapa arenor där människor kan mötas och gemensamt diskutera stadens 

framtid. Healey (2006) menar att planeringen på det sättet kan forma attityder. 

 

Dagens segregerade samhällen bidrar inte bara till tankebanor om ”vi och dem” utan också 

reell exkludering av svaga intressen. Eftersom vi bor och lever i olika världar i våra 

västerländska, segregerade samhällen finns det ingen medvetenhet om våra olikheter. Detta 

problematiserar hur vi ska närma oss planering utan att kategorisera människor i olika sociala 

grupper. Den kommunikativa planering verkar som ett alternativ till dagens planering där det 

mesta är svart eller vitt. Det handlar oftast om att vinna eller förlora, inkludera eller exkludera 

och ständigt mellan rivaliserande åsikter. Då samhället har förändrats och blivit mer globalt, 

maktstrukturer synliggjorts och de flesta storstäder idag har en kulturell mångfald kan en 

kommunikativ ansats inom planeringen enligt henne bidra till social rättvisa och ett hållbart 

samhälle. Samtidigt är det inte fel att bibehålla en utopisk bild av staden och att 

samhällsplanerare har en idealbild av den goda staden (Healey, 2006). 

 

2.10 Sammanfattning tidigare forskning 

Genom historien kan vi se ett tydligt mönster av manlig dominans och kvinnlig underordning 

i stadens offentlighet. Staden är inte bara en manlig skapelse men var också länge en plats där 

kvinnor inte hörde hemma. Kvinnor har tillåtits att vistas på undangömda platser, i varuhus 

endast för kvinnor bakom stängda dörrar eller levt i stadsdelar där de under vissa tider på 

dygnet fick gå ut i staden. Samhällsplaneringen har genomgått många förändringar och olika 

visioner om samhället har påverkat stadens utformning. Le Corbusiers tankesystem erbjöd 

exempelvis en alternativ vision om den framtida staden där det fanns offentliga tjänster som 

skulle underlätta kvinnors liv. Tankesystemet var som bekant dock aldrig uppbyggt för att 

kvinnors obetalda arbete skulle underlättas för att göra det möjligt för dem att arbeta och 

försörja familjen likt mannen. Hennes plats var fortfarande i hemmet i ett fortsatt dualistiskt 

synsätt där mannen tillhör offentligheten och kvinnan den privata sfären. 

 

I Sverige har utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle framskridit hastigt. På 1960-talet 

var lönediskrimineringen öppen och det var även lagligt fram till 1965 med våldtäkt inom 

äktenskapet. Det fanns knappt några kvinnor inom politiken vilket speglade en oerhört 

mansdominerat politisk ledning i Sverige. Andra politiska vindar skulle dock starta en 

förändring och på 1970-talet uppkom jämställdhet som ett begrepp. Reformer genomfördes 

som innebar rätten till abort och mödraförsäkringen bytte namn till föräldraförsäkring. 

Kvinnors löner ökade men arbetsmarknaden var könsuppdelad. På 1980-talet arbetade 79 

procent av kvinnorna i Sverige och det innebar att familjen bestod av två försörjare. Kvinnors 

delaktighet inom politiken hade också ökat och den första kvinnliga partiledaren tog sin plats 

för Centerpartiet. Mäns våld mot kvinnor synliggjordes och på 1990-talet infördes lagen om 

förbud mot köp av sexuella tjänster som straffade köparen men inte säljaren. Även om både 

kvinnor och män arbetar på 2000-talet så är arbetsmarknaden fortfarande könsuppdelad. År 
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2008 fanns det 45 procent kvinnor i riksdagen. Mäns våld mot kvinnor är fortfarande en 

oroande aspekt där det finns ett mörkertal när det kommer till våldtäkt. Det sker fler 

skilsmässor i Sverige än någonsin på 2000-talet och uppbrottet handlade oftast om konflikter 

gällande hushållsarbete och brist på jämställdhet i relationen (Larsson, Jalakas, 2008). 

 

Dagens kvinnor har en splittrad roll i ett segregerat samhälle. Genom att studera kvinnors 

rörelse kan vi tydligt se hur kvinnor rör sig mellan olika platser i staden och har ett 

mångfaldigt ansvar. Ansvaret inkluderar att försörja hushållet, hämta barnen från dagis, 

utnyttja olika serviceinrättningar samt utföra det huvudsakliga obetalda arbetet i hemmet. 

Genom att röra sig mellan olika platser mellan hem och offentlighet menar dock Friberg 

(2002) att kvinnor utmanar den dualistiska indelningen mellan könen där kvinnor hör hemma 

i den privata sfären och män i den offentliga sfären. Det har framkommit genom Liljas (2015) 

studie att kvinnor formar sina egna identiteter i dagens segregerade storstäder och att de väljer 

bostadsområde efter vilka de vill vara och ser sig själv vara i framtiden. Dagens förorter och 

centrum är två viktiga platser för kvinnor som har blivit feminiserade genom att kvinnliga 

anställda ofta återfinns i butiker och restauranger. I det offentliga rummet upplever dock de 

flesta kvinnor en rädsla av att bli utsatt för sexuellt våld. Rädslan bygger dock oftast på 

föreställningar eftersom det finns ett glapp mellan den reella hotbilden och verkligheten. Män 

blir i högre grad utsatta för våld i det offentliga rummet men deras rädsla är inte alls lika stark 

(Listerborn, 2002). 

 

Den manliga ambivalensen till jämställdhet är ett problem för jämställdhetsarbetets utveckling 

framåt. Även om många män är positivt inställda till jämställdhet så speglar det oftast en ytlig 

åsikt eftersom de oftast motarbetar jämställdhetsarbetet genom passiva motståndsstrategier. 

Makten att bidra till förändring ligger oftast hos den kommunala ledningen och chefer där 

deras vilja att bidra i jämställdhetsarbetet är avgörande (Pincus, 1997). Eftersom 

samhällsplaneringen formar hur den framtida staden ska se ut så har den också en direkt 

inverkan på människors vardagsliv i staden. Jämställdhet som begrepp måste vara tydligt i 

samtliga projekt som genomförs och medborgarnas kunskap måste ses som en viktig källa för 

kunskap. Att öka kvinnors deltagande i samråd och att involvera dem i planprocessen 

framförs som viktigt i den tidigare forskningen. Dock uppstår det problem i en könsneutral 

översiktsplanering som inte tar hänsyn till kvinnors intressen, behov och erfarenheter. Att 

samhällsplanerare ska inneha en kompetens inom genusvetenskap och utbilda sig inom 

området framförs som ett viktigt steg i att applicera ett genusperspektiv på planeringen. 

Genom ett genusperspektiv synliggörs inte bara kvinnors intressen, behov och erfarenheter 

men också den patriarkala strukturen som över- och underordnar könen (Larsson, Jalakas, 

2008).  
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3. Metod och tillvägagångssätt 

I den aktuella studien har jag förutom att studera tidigare forskning om ämnet genomfört 

intervjuer. Intervjupersonerna har valts ut utifrån kriterier som överensstämmer med mitt 

syfte. Jag har därför intervjuat tre samhällsplanerare för att möjliggöra en undersökning om 

hur jämställdhet implementeras i samhällsplaneringen. Två av samhällsplanerarna arbetar 

med översiktsplanering och är verksamma i Örebro kommun. Den tredje samhällsplaneraren 

är verksam som planarkitekt i Kumla kommun. Jag har även intervjuat en politiker som är 

ansvarig för samhällsbyggnad i Örebro kommun. Syftet med att intervjua politikern var att 

undersöka hur arbetet bedrivs för att implementera jämställdhet i samhällsplaneringen. Jag har 

även intervjuat kvinnliga medborgare för att få en bild av deras erfarenheter, upplevelser, 

intressen samt åsikter om stadens utformning. 

 

Det fanns från början en vilja från min sida att ha ett randomiserat urval men ett sådant urval 

bedömdes vara för svårt att realisera i min kvalitativa kontext. Istället valde jag ett selektivt 

urval i studien vilket innebar att jag kunde söka efter kvinnliga medborgare som hade en 

förkunskap i frågor gällande genus och jämställdhet. Min förhoppning var då också att deras 

intresse för studiens ämne också skulle bidra till deras deltagande som intervjupersoner. I och 

med att kvinnliga medborgare med förkunskaper i frågor gällande genus och jämställdhet kan 

knyta deras upplevelser till vetenskaplig teori bedömde jag att studiens resultat skulle bli 

bättre. 

 

Det visade sig vara svårt att få tag på intervjupersoner då ett flertal av de privatpersoner, 

tjänstemän och föreningar som jag kontaktade inte svarade vid försök till kontakt. Jag 

kontaktade bland annat hyresgästförening för att försöka nå kvinnliga medborgare som var 

möjligtvis var involverade i frågor gällande stadens utformning men jag fick inget svar. 

Vidare kontaktade jag ansvarig lärare för grundkursen i genusvetenskap vid Örebro 

universitet. Jag fick direkt kontakt och ett informativt meddelande lades ut på Blackboard, den 

virtuella mötesplatsen för studenter och lärare på Örebro universitet. Tyvärr fick jag inte 

heller något svar från någon kvinnlig genusvetenskapsstudent som ville delta i min studie. Jag 

kontaktade kvinnorättsorganisationen UN Women Örebro som arbetar för ett jämställt 

samhälle på lokal nivå och fick svar från en kvinnlig medborgare, som länge varit ordförande 

men nu skulle avgå. Hon ställde gärna upp på en intervju i egenskap av att vara en kvinnlig 

medborgare i Örebro stad. Nästa steg var att titta närmare på mitt egna sociala nätverk och 

därigenom fann jag två kvinnliga intervjupersoner som tidigare studerat genusvetenskap 

samtidigt med mig. Kontakten etablerades genom att jag personligen kontaktade dessa 

kvinnor via mail.  

 

Genom att vända mig till olika stadsbyggnadskontor försökte jag att kontakta 

samhällsplanerare som var villiga att ställa upp på en intervju. Först gick jag igenom Örebro 

kommuns hemsida och fann en jämställdhetsstrateg som jag trodde var passande att intervjua 

för min studie. Via den strategiska samhällsplaneraren inom jämställdhet vid Örebro kommun 

skickades jag dock vidare till möjliga fysiska samhällsplanerare i kommunen som 

jämställdhetstrategen upplevde var mer passande. Jag kontaktade olika fysiska planerare vid 

Örebro kommun genom jämställdhetstrategen men responsen var svag. Jag kontaktade då 

själv Stadsbyggnadskontoret i Örebro kommun och därigenom fick jag kontakt med 

enhetschefen för Stadsmiljö och översiktlig planering. Enhetschefen skickade mig vidare till 

två samhällsplanerare som ställde upp på en intervju. Jag kontaktade även samhällsplanerare i 

Hallsberg och Kumla kommun och fick svar från en planarkitekt i Kumla kommun som valde 

att ställa upp på en intervju. Via mail fick jag också kontakt och en intervjutid med Björn 

Sundin som är förtroendeinvald i kommunalrådet, kommunfullmäktige, Mälardalsrådet, 
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kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, krisledningsutskottet, samverkansrådet 

för infrastruktur och trafik samt i programnämnden för samhällsbyggnad. 

 

På grund av att de kvinnliga medborgarnas egen upplevelse av sitt liv respektive arbete var 

fokus för min studie valde jag en kvalitativ ansats. Intervjuerna var uppdelade i tre olika delar 

där samhällsplanerarna, politikern respektive de kvinnliga medborgarna i studien intervjuades 

utifrån tre olika intervjuguider. Intervjun med de två översiktsplanerarna som arbetar på 

Örebro kommun genomfördes på Stadsbyggnadskontoret i Örebro där jag intervjuade båda 

två samtidigt. Intervjun med planarkitekten i Kumla kommun genomfördes på 

Stadsbyggnadskontoret i Kumla. Intervjun med politikern genomfördes i Rådhuset på hans 

kontor. Intervjuerna med de kvinnliga medborgarna genomfördes samtliga på Örebro 

Stadsbibliotek. Alla intervjuer genomfördes på platser som intervjupersonerna själva fick 

bestämma. Det viktigaste för mig som intervjuare var att mina intervjupersoner upplevde att 

de var trygga och bekväma. 

 

Jag valde att inte spela in mina intervjuer vilket medförde att jag var tvungen att inte bara 

anteckna och memorera vad mina intervjupersoner sa men också vara högst fokuserad under 

intervjuernas gång. Jag skrev också rent intervjuerna direkt efter varje intervju var genomförd 

eftersom jag vid den tidpunkten ansåg att jag kunde återkalla vad mina intervjupersoner hade 

sagt under intervjuerna som bäst. Intervjuerna var strukturerade så tills vidare att jag utgick 

från intervjuguider med färdiga frågeställningar. Mina intervjuer hade dock en kvalitativ 

ansats eftersom intervjupersonernas individuella kunskaper och upplevelser ansågs vara 

viktigast. På grund av detta fanns det också möjlighet för följdfrågor och intervjupersonerna 

fick oftast själva välja vilken riktning de ville ta under intervjuns gång. Mina intervjuer var 

därmed flexibla och anpassade efter intervjupersonernas egna svar utan att jag lade mig i för 

att justera intervjuns utvecklingslinje. En semistrukturerad ansats valdes på så sätt vid val av 

intervjuform (Bryman, 2013). Två av de tre kvinnliga medborgarna som jag intervjuade valde 

att ha fingerade namn. Samtliga intervjupersoner informerades om rätten till anonymitet, att få 

intervjun sammanställd och skickad till sig samt rätten att hoppa över frågor eller avsluta 

intervjun när personen själv önskade. De fick begrepp tydliggjorda innan intervju så att det 

inte skulle uppstå förvirring under intervjuns gång. Samtliga tre intervjuguider finns bifogade 

i bilagorna. 
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4. Jämställd stad 

 

4.1 Politikern för samhällsbyggnad 

På en kylig onsdagsförmiddag i december intervjuade jag Björn Sundin, ordförande för 

programnämnden i Samhällsbyggnad och ledamot i bland annat kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i Örebro kommun. Efter många trappsteg upp genom Rådhuset hittade vi 

fram till hans kontor och intervjun kunde börja. 

 

Intervjun började med att jag frågade Björn om hur jämställdhet implementeras i planeringen 

och han svarade att svaret på frågan är väldigt stor. Det finns tre olika perspektiv som är 

viktiga inom Björns arbete och det är genus, mångfald och barnperspektivet. Genom att 

analysera vissa frågor kan inte bara vikten av frågan undersökas men också hur det påverkar 

kvinnor och män. Jämställdhet som fråga finns med från början till slut i processen och 

processen i sig är väldigt komplicerad. Björn säger att det finns en obalans i samhället och om 

vi utgår från att det finns en könsmaktsordning som gynnar män så drar kvinnor det kortaste 

strået. Kvinnor har därmed mindre makt och det är viktigt att göra sig medveten om detta. Vi 

behöver lära oss mer och få insikt. Vi har ett jämställdhetsråd för att diskutera frågor som rör 

jämställdhet. Det kan vara svårt att definiera jämställdhet och genus inom stadsbyggnad 

eftersom det inte bara handlar om belysning och att röja buskage. Det handlar inte bara om 

kvinnors trygghet.  

 

Björn återgår ett flertal gånger till frågan ”vad är egentligen genusskiljande?”. Många saker är 

ett generellt problem i samhället, även belysning. Insatser som har förbättrat belysning har 

därmed inte bara ökat känslan av trygghet för kvinnor men bristen på belysning är ju ett 

problem för män också. Det händer ofta att det uppstår målkonflikter, berättar Björn. 

Exempelvis är avgiften på de offentliga toaletterna en fråga som också berör jämställdhet 

även om det länge inte har betraktats på det sättet. Avgiften i sig är till för att hålla nere 

samhällskostnaderna genom att hålla ordningen så att toaletterna inte blir nedskräpade och 

använda på fel sätt. Men genom att ha en avgift på toaletterna men samtidigt erbjuda gratis 

pissoar så uppstår det en målkonflikt där män kan gå på toa gratis men kvinnor måste betala. 

Kommunen har nu haft gratis offentliga toaletter i ungefär ett halvår och det har hittills gått 

bra säkerhetsmässigt menar Björn. På så sätt kan det betraktas som en lösning på problemet. 

Å andra sidan uppstår det ännu ett problem i och med att om en offentlig toalett är nedskräpad 

upplevs som ohygienisk så kan män välja att gå till en pissoar men kvinnor lämnas utan något 

annat val. ”Det är konstant sådana målkonflikter som man måste ta hänsyn till och det är 

därför jämställdhetsarbetet är en väldigt komplex fråga”, säger Björn. 

 

Jag går vidare till nästa fråga och undrar om Björn har sett några tydliga resultat av 

jämställdhetsarbetet inom planeringen i sin roll som politiker, exempelvis om det fanns några 

projekt som lett till förändring. Björn svarar att jämställdhetsarbetet är en rad olika 

integrerade frågor som gör att det vägs samman med annat. Det finns många anledningar till 

varför kommunen bör fokusera på gång-och cykelbanor utöver jämställdhetsaspekten som rör 

vid det faktum att kvinnor använder gång-och cykelbanor samt kollektivtrafik mer än män 

som använder bilen mer, exempelvis handlar det om hållbarhet och framkomlighet. Björn tar 

sedan en paus och funderar på frågan med en viss tveksamhet. Han fortsätter med att säga att 

trygghetsaspekten dock ingår i planeringen för gång-och cykelbanor, även om man alltid 

hamnar i samma problematik om att det handlar om kvinnor, så att det är en allvarlig 

inskränkning på kvinnors liv eftersom de inte vågar gå ut. Biltrafiken kan också ses som ett 

problem men samtidigt skulle det inte öka tryggheten eftersom vi behöver rörelse och ljuset 

från bilarna för att öka närvaron på platser. Ett sådant argument fanns inte inom planeringen 
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för fem år sedan så bara här kan vi se en tydlig förändring menar Björn. Trygghetsarbetet har 

tillkommit från kvinnors rädsla. Björn säger att hans område länge har varit mansdominerat 

men att det idag finns många kvinnor. ”Om du går in på Stadsbyggnad idag så är oddsen rätt 

låga att du kommer möta på många kvinnliga samhällsplanerare” säger Björn. Han menar att 

jämställdhetens ökning också handlar om vart i arbetsmarknaden kvinnor söker sig. Han 

poängterar också att om jämställdhetsarbetet i samhället skulle fungera så skulle även män 

söka sig till arbete inom skola och omsorg, här finns det alltså en stor utveckling som 

kvarligger.  

 

Jag frågar Björn vidare om han någonsin stött på motstånd i jämställdhetsarbetet på sin 

arbetsplats eller underifrån och han svarar att det har skett många gånger men att det sker i allt 

mindre grad. Han säger att utvecklingen går i rätt riktning och att motstånd som förut fanns 

öppet inte längre existerar eftersom jämställdheten är legitim och underförstådd. Motståndet 

är i sig inget som uttrycks öppet mot jämställdhet. Dock finns det många medelålders män 

som gömmer sig bakom uttryck som kan liknas vid att ”jämställdhet är bra för kvinnor” men 

egentligen är det ju bra för män också.  

 

Jag ställer frågan om hur samhällsplaneringen kan bidra till ett jämställt samhälle och han 

svarar att det sker på många olika sätt. Grunden är att man planerar städer för livets alla 

syften. I detta ingår att öka tryggheten för människor som rör sig i områden, att människor 

kan cykla till arbetet vilket till stor del innefattar kvinnor eftersom de använder sig av cykeln i 

högre grad som färdmedel än män. Även att bostaden ligger nära arbetet underlättar kvinnors 

liv. Björn säger att om vi antar att vi lever i ett patriarkaliskt samhälle så måste vi underlätta 

för kvinnor i deras vardagsliv och kvinnor som exempelvis vill göra karriär. Jag frågar då om 

det viktigaste då förefaller att skapa förutsättningar för kvinnor i staden och Björn svarar att 

det stämmer men även om mannen istället för kvinnan lämnar barnen på dagis så bidrar det 

också till jämställdhet. Allt bottnar dock i att ha patriarkatet som underlag för sin analys för 

det är då strukturer kan synliggöras menar Björn. 

 

På frågan om hur Björn som beslutsfattande ledning införlivar jämställdhetsmålen i 

planeringen svarar han att det finns strukturer och styrdokument som samhällsplanerare i sin 

tur följer. Genom en så kallad konsekvensbedömning kan analyser genomföras och eventuella 

risker undvikas. Att ständigt ställa kontrollfrågor och ha en bra omvärldskoll säger Björn är 

viktigt för att finnas där och föra in ny idéer eftersom det inom alla arbetsplatser finns en risk 

för att hamna slentrianmässiga beteenden. Ärligt sagt finns det mycket kvar att göra säger 

Björn men han säger att Örebro kommun ändå har kommit långt eftersom jämställdhetsarbetet 

i många fall är mainstreamat. Med det menar han att Örebro kommun i många projekt inte 

själva inser att de har bidragit till en jämställd förändring eftersom det redan finns med i deras 

analyser och metoder. Han nämner ett exempel i Karlskoga där de fick mycket bra kritik för 

deras jämställda snöröjning. I den jämställda snöröjningen så fokuserade Karlskoga kommun 

först på att röja snön på gång-och cykelbanor och på vägar i andra hand. Detta är något som 

Örebro kommun har gjort länge menar Björn men det är något som är så pass mainstream i 

deras metoder att ingen riktigt tänker på det. ”Då har vi kommit längre anser jag genom att 

detta är mainstream” säger Björn. Han avslutar frågan med att säga att hans uppgift är att 

tvinga förvaltningar att tänka om, ompröva och tänka i nya banor. 

 

Vid nästa fråga, som handlar om hur Björn arbetar med medborgardialog och att säkerställa 

en demokratisk planprocess svarar Björn att stadsplaneringen är juridiskt institutionaliserad 

om hur medborgardialog ska gå till. På så sätt finns det tydliga riktlinjer om att medborgarna 

ska få chansen att påverka planeringen. Björn säger att dock att alla inte gör sin röst hörd och 
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alla kan inte göra sin röst hörd vilket är ett problem eftersom vissa grupper i samhället inte 

påverkar stadsplaneringen. Även om det finns vissa grupper i samhället som är väldigt bra på 

att göra sig hörda så ska vi inte ignorera dem, vi ska lyssna på dem också men det är också 

stora grupper i samhället som inte alls gör sin röst hörd exempelvis barn. Att ta 

medborgarprocessen ett steg längre och erbjuda forum där människor kan ge sina synpunkter 

och påverka har vi blivit duktiga på i Örebro kommun säger Björn. Det handlar oftast om att 

gå ut i staden och bjuda in människor till möte. Björn säger att Örebro kommun har genomfört 

stora insatser för att större grupper som inte kommer på samråd ska delta.  

 

För Björn handlar det om att inkludera helheten. Samrådsmöten som sker under enkla former, 

exempelvis öppna möten där allmänheten har bjudits är majoriteteten äldre män. Att öka 

kvinnors deltagande och att hitta former där tröskeln blir lägre har exempelvis varit att stå i 

köpcentrum och visa sig samt informera om medborgarandas chans till inflytande över 

planeringen. Att visa sig på internet har också varit ett nytt sätt att försöka nå ut till kvinnor. 

Björn poängterar dock att det slutligen är upp till individen om man vill delta i samråd. Han 

säger att en välutbildad man med ett bra arbete värdesätter sin åsikt mer än en ensamstående 

mamma och det beror på de strukturer vi har i samhället. Vi kommer hela tiden tillbaks till 

patriarkatet och könsmaktsordningen under intervjun. Björn fortsätter och säger att genom att 

den ensamstående mamman tar sig till ett samråd, för fram en åsikt och sedan får se det ha 

effekt kan hennes värdesättande förändras. På så sätt kanske hon också är mer villig att vara 

engagerad i framtiden och kommer tillbaks till samråd. Björn säger att Örebro kommun dock 

inte gör några speciella insatser för just kvinnor utan arbetar för alla. 

 

Eftersom vi redan hade varit inne på ämnet under intervjun gång så frågar jag Björn om hur 

socialt exkluderade människor inkluderas i planprocessen. Han säger att ett problem som vi 

har idag är att det finns väldigt många människor som lever i samhället utan att kunna 

svenska, frågan är hur vi ska få in dem i processen? Hur kan vi exempelvis nå föreningslivet 

där många av dessa människor befinner sig? Björn säger att språket visserligen en barriär 

vilket betyder att alla människor inte har samma möjligheter. Denna problematik är exempel 

på sådant som måste granskas och analyseras för att alla ska ingå i planeringen. Alla ska ha en 

chans att påverka. Björn säger också att det är svårt att ibland förhålla sig neutral i 

planeringen eftersom man i vissa fall är ute efter att exempelvis öka kvinnors trygghet. 

 

Min näst sista fråga till Björn handlar om just trygghet och vilka insatser som har gjorts för att 

öka kvinnors trygghet i staden. Han svarar att trygghetsvandringar är något som Örebro 

kommun har arbetat med i ungefär tio år och på den punkten känner han att de nästan måste 

gå vidare. Det finns inga fler buskage att röja och belysningen är god på de flesta platser i 

staden. Genom att titta på strukturer och analysera dem kan vi ta hänsyn till flera aspekter, 

säger Björn. Han säger också att även om kommunen har ”rört sig” runt det mesta så betyder 

inte det att de har blivit tillräckligt duktiga. Han säger att genom konsekvensanalys har de 

tagit kommunen bit på vägen. Allt handlar om erfarenhet och att upptäcka nya saker. Njörn 

säger att det är svårt att skapa en teoretisk ram som alla ska gå efter. ”Man måste hela tiden 

arbeta metodiskt efter checklistor och strukturer och efter idag är detta ett vanemässigt 

beteende. Då behöver du inte längre påminna människor”. 

 

Under intervjuns avslutande del ställer jag min sista fråga till Björn. Hur ser en god stad ut för 

dig? Björn säger först Örebro och skrattar. I grunden är det avgörande att staden är en 

funktion av människorna som bor där. Staden är också komplex och innehåller komplexa 

processer. Det är blandningen och mötena som är den avgörande punkten säger Björn. 

Blandningen består av ekonomi, etnicitet, åldrar och funktioner. Vi kan välja om vi vill bygga 
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funktionellt där områden består av bostäder, transport och arbetsplatser eller områden som 

bara består av bostäder. Björn säger att kommunen måste minska biltrafiken men bilen är 

samtidigt en viktig del i stadsbilden och i vardagen. Det måste hela tiden finnas en blandning i 

miljöer där service, affärer, människor och bostäder finns i konstant närvaro. Många olika 

saker avgör givetvis, vem bor där och vem har råd att bo där? Genom att ställa kontrollfrågor, 

exempelvis hur höga blir hyrorna i bostäder, finns det utrymme för butikslokaler och andra 

möjligheter kan man lyckas man skapa en mer hållbar stad. Hus som byggs behöver ju inte 

endast fungera som bostäder om det finns möjlighet att använda dem som kontor i framtiden. 
Björn säger att det är positivt att vi i framtiden kan ha möjlighet till anpassning. Han säger att 

samhällsbyggnad måste tänka på att det de bygger kommer stå på platsen i minst hundra år. 

Björn tar upp den klassiska rutnätsstaden som han menar har fungerat bra genom tiden. Han 

säger att då vi har avvikit från rutnätsstaden, exempelvis genom miljonprogrammets visioner, 

sprawl och genom att bygga isolerade områden- då har det blivit som sämst. ”Om vi fortsätter 

bygga med dagens anpassningar, exempelvis med jämställdhet i åtanke så blir helheten bra”.  

 

4.2 Planarkitekten 

Beatrice arbetar som planarkitekt i Kumla kommun och vi träffas tre dagar innan julafton för 

att genomföra en intervju. Vi möts i receptionen i Stadsbyggnadshuset i Kumla och går sedan 

till ett rum som Beatrice har bokat åt oss. Där genomför vi intervjun efter att jag har 

informerat om vem jag är och vad min uppsats handlar om. 

 

Den första frågan i intervjun är exakt samma fråga som jag först ställde till politikern, Björn. 

Hur implementeras jämställdhet inom ditt arbete? Beatrice svarar att de alltid har med 

jämställdhet som en del i planeringen. I detaljplanen bland annat. Sedan säger Beatrice att de 

även har en sorts bedömningsmall, en checklista där jämställdhet finns med i en del där det 

finns punkter att pricka av. Hon berättar att de även har en jämställdhetspolicy i kommunen 

samt att tre av fyra planarkitekter där är kvinnor. Hon poängterar även att stadsarkitekten är 

en kvinna. Jämställdhet finns med i bakgrunden i varje plan men oftast planerar vi för alla, 

säger Beatrice. Det ska vara säkert för alla, nedklippta buskar och inga mörka passager 

exempelvis. Man utgår från vad som är bra för alla och tänker generellt. 

 

Jag frågar henne om hon har sett några tydliga resultat av jämställdhetsarbetet inom hennes 

profession och om det finns några projekt som har lett till förändring. Beatrice säger att hon 

har diskuterat detta med sina kollegor innan intervjun och säger att kommunen bland annat 

har en cykelplan där de har tänkt på säkerhet. Det finns en plats som kan uppfattas som 

”läskig” där det är mycket skog och dålig belysning och där har trygghetsaspekten bidragit. 

Dock är dock fortfarande bara ett exempel där ”man har tänkt, men det har inte blivit till 

någon förändring ännu”. Hon ber att få återkomma till frågan senare för att fundera mer på 

saken. Jag frågar då om Beatrice någonsin har upplevt att jämställdhetsarbetet har mötts av 

motstånd på hennes arbetsplats och hon svarar nej. Hon uttrycker att det kan handlar om en 

generationsfråga eftersom många av cheferna på Stadsbyggnad i Kumla är unga. Hon säger 

att de jobbar mycket för jämställdhet och att hon aldrig har mött något uttalat motstånd. 

 

Beatrice tycker att jämställdhetsarbetet inom hennes profession är viktigt. Det är bra att det 

finns med och att man vet att det är olika, exempelvis arbetar kvinnor nära hemmet och 

använder kollektivtrafiken och cykel-och gångbanor mer än män. Därför vet vi att det behövs 

bra cykel-och gångbanor, mindre buskage samt belysning, säger Beatrice. Jag frågar henne 

vilket ansvar samhällsplaneringen har och vad planeringen kan bidra med när det kommer till 

jämställdhet. Hon svarar att de kan belysa frågan om de når ut med sin information. Beatrice 

menar att många detaljplaner fastnar i en snäv krets där information om samråd eller 
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eventuella synpunkter skickas ut till grannar och de som är berörda. Översiktsplanen kanske 

kan belysa jämställdhet mer eftersom fler människor blir involverade och kan ge sina 

synpunkter, säger Beatrice. 

 

Jag frågar Beatrice om hon tror att det finns en problematik i att inte identifiera kvinnor som 

grupp i översiktsplaneringen eftersom den generellt ska vara könsneutral och tjäna i 

allmänhetens syfte. Hon svarar att det kan vara så. Inom hennes profession arbetar 

samhällsplanerare för att belysa alla utan att se kvinnor som en specifik grupp. Hon tillägger 

även att barnperspektivet är ännu en viktig punkt. I Kumla kommun ska det skrivas en ny 

översiktsplan och Beatrice säger att vi får se hur den ser ut och vad som händer då. Det finns 

redan ett kapitel om jämställdhet i översiktsplanen visserligen, säger Beatrice. 

 

Vidare berättar Beatrice om medborgardialog och hur hon säkerställer en demokratisk 

planprocess inom sitt arbete. Hon säger att det är lag på att skicka ut detaljplan för samråd och 

granskning. Planen skickas då ut i god tid men en problematik kvarstår i och med att planen i 

och för sig i första hand skickas ut till berörda parter i en snäv krets. Beatrice berättar också 

att detaljplanerna finns att läsa på internet och brukar finnas i biblioteket i centrum. Hon 

berättar att när hon arbetade i Hallsberg så brukade de ofta bjuda in till samråd där berörda 

parter fick ta del av detaljplaner och ge sina synpunkter. När det gäller översiktsplaner brukar 

det komma fler människor, säger Beatrice. Jag frågar henne hur könsfördelningen brukar se ut 

vid samråd och hon svarar att det saknas yngre människor och kvinnor. Det är mestadels äldre 

män som kommer, säger hon. 

 

Jag frågar då hur hon och hennes kollegor försöker öka kvinnors deltagande i planprocessen 

och hon svarar att det inte finns någon specifik strategi. Jag vidgar min fråga till att innefatta 

socialt exkluderade människor och hur Beatrice inom sin profession arbetar med att nå ut till 

dem så de kan inkluderas i planprocessen. Hon svarar att med att säga att funktionsnedsatta 

finns med i en del av checklistan bland annat. Vidare säger hon att det inte finns någon 

strategi vid detaljplaner men att det finns andra delar av kommunen som arbetar med detta. 

Nu är flyktingfrågan en stor grej och det handlar mycket om var vi ska bygga bostäder där de 

kan placeras. Man tänker hela tiden på att det ska vara en blandad bebyggelse, med både 

äldre, nyare hus och olika upplåtelseformer där människor blandas. Dock finns det ju 

fortfarande människor som hamnar utanför, säger Beatrice. Jag tar då flyktingar som ett 

exempel och frågar hur hon som planarkitekt kan nå ut till dem för att ta del av deras behov 

och intressen. Beatrice svarar att hon inte vet. Vi skickar jämnt ut detaljplan till berörda och 

det är svårt att nå ut till alla grupper. Kanske är det i översiktsplanen man kan nå ut mer till 

alla, säger hon. 

 

När jag frågar hur kvinnors intressen och behov tas hand om i planeringen svarar Beatrice att 

de mestadels arbetar för att tillgodose alla. Dock kan det handla om att se till att ha bra cykel-

och gångvägar eftersom kvinnor inte använder bil lika mycket som män. Eftersom kvinnor 

har närmre till arbetet så tar de i högre grad cykel eller går dit, säger Beatrice. Jag avslutar 

intervjun genom att fråga hur en god stad ser ut för henne i en egen utopisk vinkling. Beatrice 

svarar att det är en stad där alla kan vistas på samma villkor. Det ska vara en stad som är 

anpassad för kvinnor, män, unga och funktionshindrade. Alla ska finnas med. När det 

offentliga rummet formas ska alla känna att de har en del, säger Beatrice. 

 

4.3 Översiktsplanerarna 

Jag intervjuar Peter Sundström och Christin Gimberger sist av alla intervjupersoner två dagar 

innan julafton. Intervjun sker på Stadsbyggnadskontoret i Örebro kommun där de både arbetar 
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med översiktlig planering. Även om jag till en början inte hittar till rätt kontor och kommer tio 

minuter för sent så möts jag av Peter i receptionen och senare även Christin. Båda bemöter 

mig med ett leende och hälsar på varandra genom att skaka hand innan vi går till ett rum för 

att genomföra intervjun.  

 

Intervjun börjar med att jag ställer frågan om hur jämställdhet implementeras inom deras 

arbete och Christin svarar att jämställdhet är en del av flera att ta hänsyn till. Hon säger att det 

är sällan som de bryter ut just ett specifikt ämne inom planeringen. Allt styrs utifrån platsen 

där själva planen gäller och där finns det mer eller mindre behov av vissa delar. På vissa 

platser kanske jämställdhet är viktigare. Peter säger att utgångspunkten i översiktsplanen som 

de arbetar med nu och även den nya som de håller på att arbeta fram är viktig eftersom 

detaljplanerna följer den. Christin säger att de hela tiden faller tillbaks på de styrdokument 

som de har men påpekar att det inte finns något styrdokument för de ”mjuka delarna” som 

bland annat behandlar sociala frågor där jämställdhet ingår. Detta är dock något som det 

arbetas med i nuläget, där en hållbarhetsplan för de sociala delarna ska utarbetas. ”I en sådan 

plan kan jämställdhet brytas ut och specificeras men i bristen på det så arbetar vi så bra vi 

kan”, säger Christin. 

 

Peter och Christin visar mig rubriker för innehållet av Örebro kommuns översiktsplan på 

kommunens hemsida. Då vi tittar på innehållet i punkten jämställdhet så säger Peter att det 

kanske kan betraktas som något luddigt och generellt. Det är dock så det blir i en 

översiktsplan eftersom det på detaljnivå istället specificeras i förhållande till platsen menar 

dem. De visar mig även kommunens behovsbedömning eller checklista som alltid används i 

alla planer för platser och projekt. Checklistan är uppdelad i sociala, ekonomiska och 

ekologiska aspekter där kommunen ska ta hänsyn och fundera över samtliga punkter. Peter 

beskriver checklistan som en säkerhet för att inte kunna ”smita undan”. Checklistan är ett 

verktyg där en succesiv revidering görs. Syftet är att den ska vara en hjälp för planerarna och 

om svaren inte är bra nog så måste planen antagligen göras om, säger dem. 

 

Peter och Christin säger att styrdokumentet för sociala frågor, som inte finns, är en brist. De 

säger också att jämställdhetsfrågan alltid finns med under ytan i den översiktliga planeringen 

och att deras arbete oftast handlar om att väga samman vad som är bäst för alla där samtliga 

perspektiv ska innefattas. De säger att de inte endast arbetar med jämställdhet, möjligtvis mer 

på vissa platser där behovet finns. De förklarar att det alltid finns stora projektgrupper som 

arbetar tillsammans när en plan utformas. På så sätt samlas kompetensen från människor som 

arbetar med olika saker, har olika kunskaper och intressen. Förhoppningsvis finns då alla 

perspektiv med, säger dem. Vi försöker ha en intern könsfördelning som är jämn på alla 

möten för att försöka säkerställa att alla perspektiv tas tillvara på, säger Christin. Även för 

externa aktörer, exempelvis byggherrar, försöker Peter och Christine förmedla sitt tankesätt 

med alla frågorna som ingår i en checklista så att det ska vara tydligt vad de tänker i 

utvecklingen av en stadsdel. 

 

Peter och Christin tycker att det är svårt att svara på om de har sett några tydliga resultat av 

jämställdhetsarbetet inom deras arbete. Delvis beror det på att de arbetar med 

översiktsplanering där det är svårt att se orsak och verkan. Men det handlar också om vad som 

syftas när vi pratar om resultat. Christin säger att de har haft många frågor som har lyfts upp 

internt men det har i sin tur inte att göra med fysisk planering. De tror att genom att de lyfter 

frågor i översiktsplanering så kan det leda till förändring. Även checklistan har gett resultat, 

säger dem. Det är enklare att se förändringar i detaljplaner eftersom de kan rikta in sig mer 

specifikt men även här kan dock översiktsplaneringen påverka genom att vara fördjupad inom 
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vissa områden. Christin berättar om ett samarbete som de en gång hade med Öbo som 

handlade om tryggheten i Vivalla. Då genomfördes en kartläggning där människor fick 

besvara hur de upplevde Vivalla och det visade sig att många upplevde att tryggheten var låg. 

Genom att de genomförde insatser där de bland annat tog bort klotter och röjde buskage så 

gav senare trygghetsmätning ett mycket bättre resultat. Det är sällan just vi känner det och det 

kanske beror på att när vi genomför medborgardialoger så får vi sällan återkoppling så det är 

svårt att veta om en förändring har skett, säger Peter och Christin. 

 

Varken Peter eller Christin upplever att de har stött på motstånd mot jämställdhetsarbetet på 

sin arbetsplats men däremot kan det vara så att frågor bedöms som olika viktiga. De 

poängterar att när olika delar vägs ihop så är det slutligen individen själv som beslutar om vad 

som är viktigast och vad som ska prioriteras. Därför är det inom deras arbete viktigt med 

projektgrupper där flera perspektiv påverkar, säger dem. Christine säger att olika frågor är 

olika viktiga för människor och ibland kan det suckas och stönas när de går igenom 

checklistan eftersom det för vissa kan tyckas onödigt. Ibland tänker vissa att det är onödigt att 

exempelvis gå igenom jämställdhet eftersom de inte ser någon koppling med själva platsen i 

planen. Hon tror dock att det i slutändan handlar om brist i förståelse och hoppas att eftersom 

de har specialiserad kunskap inom olika frågor så tar människor hjälp av varandra när de 

behöver. 

 

Jag frågar Peter och Christin hur viktigt de anser jämställdhetsarbetet är inom deras profession 

och de svarar att det är viktigt men inte viktigare än något annat. De säger att på vissa platser 

är det viktigare än andra men generellt är barnfattigdom eller att människor ska ha el och 

vatten inte viktigare än jämställdhet. Alla dessa saker finns med på samma nivå och har 

samma vikt. Jag frågar då vilket ansvar samhällsplaneringen har för jämställdheten i staden 

och de svarar att det handlar om att hitta strukturer där om de hittar underlag för att en 

stadsdel är ojämlik kan genom strategisk planering underlätta problemet. Men det löser i sin 

tur kanske inte orsaken till problemet, säger de. Christin funderar på frågan och hur hon ska 

uttrycka sig för att förklara problematiken. Peter säger då att eftersom de är 

samhällssamhällsplanerare så reglerar de hur ytorna ska användas och därigenom kan de på 

sikt skapa en fysisk miljö som är mer jämställd. Han menar dock att jämställdhetsfrågan också 

verkar på en nivå som inte är rumslig och därför kan samhällsplaneringen inte påverka 

exempelvis kulturella och personella påverkningar i samhället. Samma sak gäller 

segregeringen eftersom den verkar på så många olika nivåer, säger han. 

 

Christin utvecklar ett resonemang där hon säger att det också går att fundera på om de 

förstärker traditionella könsroller genom att anta att kvinnor har hand mer om barnen och män 

använder bil i större utsträckning. Kan vi då underlätta genom att det finns kollektivtrafik och 

gång-och cykelbana i närmiljön eller betyder det att vi förstärker ojämställdheten, 

argumenterar Christin. Hon säger att det finns forskare som tycker att det finns en risk med 

det men hon tror att det är bra för de flesta att det finns en fungerande kollektivtrafik och 

gång-och cykelbanor. Hon säger att man brukar säga att om man skapar en stad för barn så är 

det bra för alla. Rent geografiskt så är det oftast positivt med närhet exempelvis. Christin 

säger också med utgångspunkt ännu en gång i Vivalla att tunnlarna som finns där upplevdes 

som otrygga. Tunnlar rent generellt kan dock kompletteras med andra alternativ istället för att 

ta bort dem eftersom de fortfarande erbjuder en säker resväg även om väldigt många upplever 

att tunnlar vid vissa tidpunkter på dygnet är otrygga, säger Christin. 

 

Jag frågar om det finns en problematik med att inte kunna identifiera kvinnor som grupp i 

översiktsplaneringen och får som svar att Peter och Christins arbete faller tillbaka på 
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uppdraget vilket är fördelningen av mark-och vattenresurser. Återigen är arbetet väldigt 

generellt vilket på den översiktliga nivån inte är problem menar dem. De säger att 

översiktsplanen ändå ska peka ut vissa specifika problem och det är en viktig strategi. Det 

finns även visioner om saker som ska bli bättre vilket är viktigt. Det handlar om att se 

mångfalden i miljön som finns i staden och se vart saker behöver förstärkas för att nå en 

förbättring, säger Peter och Christin. Sedan säger de att det finns andra begränsningar men att 

det faller utanför ramen för deras arbete och vad de kan påverka.  

 

Vi går vidare till att prata om översiktsplaneringen som könsneutral och om det är bäst för att 

verka i allmänhetens intresse. Peter och Christin säger att alla olika aspekter finns med när de 

ritar ett nytt bostadsområde och de finns alltid i åtanke. Oftast tänker de på ålder men de är 

osäkra på hur många gånger kön egentligen finns med som en aspekt. De säger att de arbetar 

väldigt mycket under ytan innan ett projekt genomförs för att se till att det blir bra. De menar 

dock att jämställdhet inte är ett enkelt ämne att hantera och att exempelvis ekonomisk 

segregation är enklare. Socioekonomisk segregation kan de exempelvis se och påverka genom 

att de vill ha fler bostadsrätter än hyresrätter i ett område för en mer blandad befolkning. Inom 

jämställdheten finns det så mycket dolt under ytan där Peter och Christin inte tror att 

planeringen kommer åt de underliggande problemen genom att exempelvis föra statistik över 

könen. Vi har alltid som ambition att alla platser ska vara jämställda men det tar sig i uttryck 

på olika sätt, säger Peter. Vidare berättar de om ett kafé i Vivalla centrum där majoriteten av 

besökarna är män och ibland svenska, unga tjejer. Christin beskriver kaféet som ”männens 

kafé” eftersom hon aldrig har sett en utlandsfödd kvinna där och det alltid är män som 

befinner sig där. Hon säger att den problematiken nog inte är något som handlar om hur de 

har byggt eller lokaliserat kaféet utan om kultur. Hon problematiserar det genom att säga ”Hur 

kan vi säkerställa att kvinnor besöker ett nytt kafé som vi möjliggör genom planering?” 

 

Det är enligt Peter och Christin svårt att ha en översiktsplanering som inte är könsneutral 

eftersom de planerar för alla. De tror att det är först när de kommer i kontakt med människor 

genom dialog där specifika intressen kan behandlas. Det handlar alltså mer om vad som kan 

göras när de väl ”dyker ner” på en plats. Ju högre upp man kommer då försvinner specifikt 

kön, etnicitet och så vidare. Vår påverkan tar slut vid en viss punkt, säger dem. Jag frågar dem 

hur de arbetar med medborgardialog och hur de säkerställer en demokratisk planprocess. De 

svarar att de nog har mer medborgardialog än vad de som arbetar med detaljplaner har. De 

genomför bland annat enkäter, intervjuer och möten. Val av metod hänger för deras del ihop 

med dialogfrågan, syftet med dialogen och målgruppen. De säger att det också hänger ihop 

med politiken där den ibland initierar att de ska gå ut och prata med människor. Dock kan det 

också vara så att de själva känner att de har brist i underlaget och självmant kontaktar 

människor för synpunkter.  

 

När det kommer till att säkerställa en demokratisk planprocess säger de att det är svårt att veta 

eftersom de inte alltid vet vilka som kommer svara på enkäter eller vilka som kommer på 

intervjuer och möten. De säger att Björn brukar säga att det är bra at de har medborgardialog 

oavsett och samlar in underlag från medborgarnas perspektiv eftersom han själv är folkvald. 

Det är bättre med synpunkter än inga alls. Dels har Peter och Christin Plan-och Bygglagen 

som säger att de ska ut på samråd men också på grund av att de gör väldigt stora planer så 

måste de ut och prata med människor. Många gånger kan dock människor ha svårt att greppa 

det långsiktiga perspektivet i en översiktsplan, säger Peter. Dock är det något som genomförs 

eftersom det är viktigt att samla in synpunkter och underlag för planen. 

 



36 
 

Jag frågar hur Peter och Christin arbetar med att inkludera socialt exkluderade människor i 

planprocessen. De svarar genom att berätta om ett politiskt uppdrag där de skulle ta fram en 

handbok för medborgardialog för barn och unga och förbättra metoder och rutiner för hur 

barn och unga inkluderas i samhällsplaneringen. Eftersom metoderna fungerar lika bra på 

vuxna så utmynnade arbetet i bättre stöd och rutiner för medborgardialog mot samtliga 

målgrupper. De berättar att de nyligen har utvecklat och förtydligat den interna resurs- och 

tidsplaneringen i deras planprojekt. I dag finns alla pågående projekt inskrivna i en 

projektlista, som ständigt uppdateras när nya projekt tillkommer och i takt med att projekt 

löper framåt eller avstannar. I listan framkommer vilken prioritet uppdraget har, vem som är 

ansvarig handläggare, tidsplan osv. Sedan hösten 2015 kunde de också notera om projekten 

ska/bör ha någon utökad medborgardialog (utöver det lagstadgade samrådet) i denna lista. De 

säger att en utökad medborgardialog inte kan genomföras i alla projekt, dels för att det skulle 

vara alldeles för tids- och resurskrävande, men även för att det inte är relevant. Genom att 

uppmärksamma frågan om medborgardialog i ett tidigt skede finns det en garanti för att 

frågan inte glöms bort samtidigt som det finns det möjlighet att planera in tid- och resurser 

kopplat till medborgardialogen. Det medför att kvaliteten på medborgardialogen förbättras. 

Beslut om vilka projekt som ska omfattas av medborgardialog kan komma från 

tjänstemannasidan såväl som från politiker. 
 

När det kommer till könsfördelningen vid samråd med medborgare har Peter och Christin 

svårt att ge mig ett generellt svar. För dem är det till och med fel att uttala sig generellt 

eftersom det beror på platsen och metoden bland annat. De har sett alla varianter och det är 

inte endast bilden av den ”vita, medelålders mannen” som deltar i samråd. De säger att det 

även finns nya sätt idag att kommunicera för att fånga upp fler i befolkningen. Peter berättar 

också om en enkät som han genomförde nyligen där svarsfrekvensen inte bara var hög men 

där det även fanns en övervikt i kvinnors deltagande även om det fanns vissa skillnader 

mellan olika stadsdelar. Peter och Christin säger att det ibland kan vara ett problem att få med 

utlandsfödda kvinnor på samråd även om det också skiljer sig från fall till fall. 

 

När jag frågar hur kvinnors intressen och behov tas hand om i planeringen så svarar Peter och 

Christin att exempelvis genom Peters enkät så kunde han tolka skillnader i behov och 

intressen mellan könen. De tror att om det finns chans till uppföljning i dialogen så kan fler 

skillnader komma fram. Inom kommunen ska all statistik vara könsuppdelad för att de ska 

kunna göra analyser utifrån kön, men de bör också ge svarslämnaren möjlighet att avstå från 

att kryssa i kön. Christin berättar om ett samråd de en gång hade med flickor och pojkar i 

Varberga i Örebro där pojkarna var väldigt tydliga med vad de ville ha men där flickorna inte 

var säkra och inte gav några direkta svar. Peter säger att det nog berodde på forumet där 

flickorna blev tillfrågade i. De säger att flickor oftast vill ha sittplatser nära aktivitetsområden 

och pojkar vill ha aktivitetsytor. På det sättet menar de dock att det finns en risk att de 

upprätthåller könsmönster som uppmuntrar en inaktivitet för flickor och ett dilemma uppstår. 

När Peter och Christin planerar så är det dock svårt att påverka hur platser ska utnyttjas 

förutom att lyfta frågan att det är viktigt att även flickor uppmuntras till att använda 

idrottsplatser exempelvis. Tyvärr är det inte alltid det finns en chans till uppföljning dock, 

säger Peter och Christin. 

 

Jag frågar slutligen Peter och Christin om hur en god stad ser ut för dem. Peter börjar med att 

svara att det handlar om flera saker exempelvis en stad som sitter ihop genom att den är 

fysiskt och socialt integrerad. Det anser han är något som är viktigt för både stad och land och 

även är något som de arbetar med inom sin profession. Peter fortsätter genom att säga att de 

strategier de har idag har att göra med att bland annat göra Hjälmaren och andra naturområden 
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tillgängliga för alla. De undviker dessutom att bygga på dessa platser för att bevara miljön. 

Den nya bebyggelse som byggs ska sedan forma sig till miljön och dess kvalitéer. Christin 

svarar att hon personligen tycker att det är viktigt att det är en gå-och cykelstad som likt 

Peters goda stad, hänger samman. Även grönska, parker och naturområden är viktiga för 

Christin. Det ska finnas trevliga mötesplatser. Hon tycker också att blandningen mellan 

funktioner för att skapa en dynamik och hållbarhet över tid är viktigt. Det ska också finnas en 

positiv befolkningsutveckling för annars ser det rätt dystert ut, säger hon. Slutligen säger hon 

att Örebro har bra förutsättningar och är en bra stad. Örebro stad är tyngdpunkten i regionen 

och har en bra arbetsmarknad, bra utbud och är en lagom stor stad 

 

4.4 Kvinnliga medborgares upplevelse av staden: Ingrid 
Ingrid och jag träffas i entrén på Stadsbiblioteket en torsdagsförmiddag i december. Ingrid har 

tidigare arbetat med bland annat jämställdhet inom politiken och har även varit ordförande för 

UN Women Örebro under flera år. Innan vi påbörjar intervjun samtalar vi om vädret men 

också hur Stadsbiblioteket i sig är en mötesplats för fler än bara oss då vi tittar oss omkring. 

 

Jag startar intervjun med att fråga Ingrid om hur hennes vardag ser ut och vilka 

rörelsemönster hon har. Hon svarar med att säga att hennes rörelse är centrerad kring UN 

Women och deras möten. Hon rör sig huvudsakligen mellan Sörbyängen där hon bor och 

Slottsgatan där UN Women har sitt kontor. Vid nästa fråga, hur Ingrid upplever det offentliga 

rummet påpekar hon att det är en stor fråga som hon besvarar genom att dela upp den i olika 

områden. Det första hon tänker på är sexualiseringen av kvinnan som hon ser ute i samhället, 

hon nämner att hon ser det tydligen i affärer. Ingrid säger att det dock finns de som bryter mot 

den normen, även män och då i synnerhet unga män. Sexualiseringen av kvinnan är en del 

men en annan är trygghet och rädsla. Ingrid rör sig gärna mellan sitt hem och centrum men 

aldrig när det är mörkt. Då åker hon hellre buss. Hon berättar att hennes trygghet togs ifrån 

henne då hennes ex-makes vän blev mördad i sitt hem när hon bodde i USA. Därför undviker 

Ingrid platser där hon känner att rädslan kommer. Hon tror dock inte hon är representativ på 

det sättet eftersom hon har en sådan kort bit hem. Hon fortsätter med att berätta att hon har 

haft strategier när hon upplever rädsla, exempelvis att gå mitt i gatan. 

 

Det offentliga rummet har förändrats, säger Ingrid. Fler människor från olika länder finns nu 

här, vilket hon tycker är roligt. Det var likadant när hon växte upp i Brooklyn, säger hon. 

Ingrid säger att hon tycker Örebro är en fin stad med en fin kärna, att det finns mycket parker 

för barn att vistas och att open art är en rolig tillställning. Hon jämför ständigt med att ha barn 

i Brooklyn, där hon berättar att det var annorlunda än i Örebro. Ingrid säger att hon tror att 

upplevelsen av det offentliga rummet beror på var i staden man bor. ”I Sörbyängen är det tyst 

men när jag bodde i stan var det livat, mestadels på grund av de människor som gick hem från 

Strömpis vid klockan två på natten”, säger Ingrid. 

 

Dagtid tycker Ingrid att det offentliga rummet är en trygg plats eftersom det då finns det en 

rörelse av människor. På kvällstid och nattetid är det inte tryggt, säger Ingrid. Hon funderar 

och ställer sig själv frågan hur man kan bygga bort otryggheten om man inte har poliser i 

varje hörn. För Ingrid bottnar rädslan i det offentliga rummet i den händelse som skedde i 

Brooklyn när en bekant blev mördad i sitt hem. Innan det åkte hon tunnelbana och gick på 

gatan som vanligt. Även incidenter som sker i Örebro påverkar men det är mer allmänna 

företeelser, säger hon. Det som hände i Brooklyn det var mer riktat mot henne. Jag frågar 

Ingrid om media på det sättet påverkar och hon svarar att hon noterar när det har hänt något 

och visst sker det många enskilda händelser. Ingrid börjar berätta om en tanke som hon har 

haft och delger den med mig. ”Tänk om man skulle, som en aktion, markera överallt i staden 
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där kvinnor hade blivit överfallna eller mobilisera alla kvinnor som har blivit utsatta för 

misshandel så de kunde träffas”, säger hon. Ingrid påpekar dock att många kvinnor tyvärr 

upplever en stor skam och riktar problemet på sig själva istället. 

 

Jag går vidare med att fråga om Ingrid upplever att staden är tillgänglig för henne och om det 

är enkelt att ta sig till olika platser i staden. Hon ger mig ett kort svar som innehåller ett ja och 

att det är enkelt att cykla, åka bil och ta bussen till olika delar av staden. Örebro är ju inte en 

stor stad, säger hon. Vi återgår därmed till att diskutera eventuella begränsningar som Ingrid 

upplever i det offentliga rummet. Hon säger att ett stort hinder är ju att gå ut när det är mörkt. 

Vad ska jag göra? Hur ska jag göra och ska jag ens göra det? Ingrid planerar alltid för hur hon 

ska ta sig hem. ”Ibland kan jag ringa min partner så får han möta upp mig. Jag har lärt mig att 

lyssna på min kropp och min rädsla”, säger Ingrid. 

 

Ingrid tycker dock att det offentliga rummet erbjuder flera förutsättningar för att hennes 

vardagliga liv ska fortgå. Hon säger att om hon ska röra sig på platser som inte innefattar 

hennes huvudsakliga aktivitet så tar hon buss. Annars är det för Ingrid enkelt att röra sig inom 

hennes kretsar. Hon har nära till busshållplats och det är lätt att ta sig till centrum med buss, 

cykel eller gång. Vid storhandel säger Ingrid att de brukar ta sig till Coop i ladugårdsängen för 

att undvika den stora folkmassan i Marieberg. Även när Ingrid hämtar sina barnbarn från 

skola och dagis så har hon gångavstånd. Hon tänker tillbaks på den tiden när hennes egna barn 

gick på dagis och hon fick cykla dit. Hon jämför ännu en gång med livet i Brooklyn där hon 

fick använda bilen mycket eller tunnelbanan. ”Busstrafiken var sämre utvecklad där och i 

Örebro är kollektivtrafiken mycket bättre”, säger Ingrid. Jag frågar vad Ingrid tycker är 

viktigast i stadens utformning för att hennes vardagsliv ska underlättas. Hon säger att det är 

närhet till kollektivtrafik, affärer samt dagis och skola. Hon skrattar till när hon säger att det 

också är viktigt att det inte är för halkigt på gatan och påpekar att framkomligheten kan vara 

begränsad ibland när gångbanor inte är röjda från snö. 

 

Ingrid tror definitivt att det finns en skillnad mellan hur män och kvinnor upplever det 

offentliga rummet. Dock påpekar hon att det även finns män som upplever otrygghet på stan 

men att kvinnors otrygghet och rädsla är större. ”Det är intressant eftersom män i högre grad 

blir utsatta”, säger Ingrid. Jag frågar vad hon tror det beror på och Ingrid börjar genast 

fundera. Hon säger att vissa tror att det beror på att man är kvinna, att kvinnan genom sitt kön 

och den manliga överordningen blir utsatt för deras maktgrepp på olika sätt. Det är alltså på 

grund av kön och det fungerar åt båda hållen. Ingrid säger att det är ett jätteproblem att 

kvinnor inte kan känna sig trygga. 

 

Vi går vidare i intervjun och pratar om rollen som medborgare i ett planeringsperspektiv. Jag 

frågar Ingrid om hon någonsin har deltagit i ett samråd i en planprocess och hon svarar att hon 

nog inte har det. Hon fortsätter genom att säga att genom styrelsen i UN Women kunde hon 

ibland framföra deras synpunkter inom vissa projekt men som medborgare har hon aldrig 

deltagit i ett samråd. Hon berättar att några föräldrar en gång skrev ett brev till Stadsbyggnad 

eftersom det saknades en ramp när man skulle gå med barnvagnen över ett övergångsställe i 

Sörbyängen. Hon tror dock att övergångsstället än idag inte har någon sluttning för att 

underlätta framkomligheten för barnvagnar och rullatorer osv. Jag går vidare med att fråga 

hur hennes deltagande i planprocesser skulle kunna öka och hon svarar att det är en intressant 

fråga. Hon vet inte hur hon skulle kunna få reda på samrådets existens. Hon säger att det är 

möjligt att när en detaljplan sätts ut så finns det information på Örebro kommuns hemsida 

men det är ingenting som hon ser.  
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”Den första utställningen för planer är inte tillgänglig”, säger Ingrid. Hon tycker det är svårt 

att komma in i planprocessen. Hon vet att medborgare har möten med politiker men då har det 

handlat om att människor är arga på något bygge eller så. Ingrid berättar om ett tillfälle där 

det skulle byggas väldigt höga höghus i Sörbyängen en gång i tiden och hur höghusen blev 

kortare efter att politikerna hade lyssnat på medborgarnas klagomål. Ingrid säger att hon inte 

tror att man som medborgare förstår sig på varför det byggs som det gör. Hon fortsätter 

genom att säga att hon inte tycker att bostadspolitiken har varit särskilt genomtänkt och att 

marknaden har styrt mycket. Hon jämför gamla och nya Sörbyängen med varandra där den 

nya delen har en stadsform medan den gamla delen inte alls ser ut så. I det gamla Sörby finns 

det gårdar och det är en trygghetsfaktor att det byggs på det sättet, säger Ingrid. Nu byggs det 

istället stora blockhus som förmodligen också är billiga att tillverka fortsätter hon. Ingrid tror 

att detta sorts byggande hänger ihop med förtätningen. Hon menar att det kan finnas trender, 

precis som det finns trender inom andra yrken, där en modell utarbetas som sedan genomsyrar 

allt. Genom att hoppa på en trend och arbeta efter den så lyssnar man inte på andra idéer, 

säger Ingrid. 

 

Ingrid ger olika alternativ till hur deltagandet på samråd kan öka. Hon säger att en idé kan 

vara att ha föreläsningar om bostadspolitiken där människor samlas för diskussion och delges 

av de tankarna för den framtida planeringen. Samtidigt menar hon att vi visserligen har en 

representativ demokrati där vi måste överlåta en viss makt. Ingrid säger att redan innan andra 

världskriget så handlade allt om att bygga upp ett gott samhälle, men så är det inte längre 

tycker hon. 

 

Min sista fråga till Ingrid blir samma slutgiltiga fråga som jag ställer till alla mina 

intervjupersoner. Hur ser din utopiska bild av staden ut? Hon svarar genast: Vilken härlig 

fråga! Efter en stunds betänketid säger Ingrid att hennes utgångspunkt är hur vi ska bygga för 

barnen och för att de ska ha det bra. Det anser Ingrid är en viktig fråga för kvinnor även om de 

inte har barn. Hon tar upp Rosta som ett gott exempel där det finns utrymme för barn att leka 

men också för äldre och rullstolsbundna. Ingrid tar även upp att det finns en uppdelning 

mellan familjelivet och arbetslivet och tror att samhället behöver uppvärdera familjelivet och 

minska på arbetslivet. Planeringen i Rosta, där det finns ett lokalt centrum och närhet till 

affärer, skola och dagis är viktigt enligt Ingrid. Hon säger också att en idé är att bygga in 

arbetsplatser i dessa områden men påpekar snabbt att det nog blir svårt eftersom staden är så 

segregerad. Hon framhäver även kultur som viktigt, att människor ska ha tillgång till 

restauranger, uteliv och teater där de kan mötas. Det ska även finnas parker och nära till 

naturen. 

 

Ingrid tänker plötsligt om och säger att staden också måste finnas till för oss och inte bara 

barnen. När Ingrid växte upp fanns det fritidsgårdar där hon lärde sig att dansa och det fanns 

olika aktiviteter och det tyckte hon var bra. Slutligen tar hon upp trygghet och kommer fram 

till att det är svårt att bygga bort den. Istället måste en förändring ske i det rådande 

manssamhället. Ingrid stället sig dock positiv till att kvinnors rädsla har tagits på allvar och att 

kvinnor blir hörda när kvinnor förr ansågs vara ”pjåkiga”. 

 

 

4.5 Kvinnliga medborgares upplevelse av staden: Veronika 

Veronika och jag träffas även vi på Stadsbiblioteket. Veronika är en ung kvinna som tidigare 

har studerat Genusvetenskap och poängterar även att mitt valda ämne låter intressant. Vi 

sätter oss vid ett ledigt bord bland barnböckerna och går igenom mina frågor till henne. 

Veronika heter egentligen något annat. 



40 
 

 

Veronikas vardagliga rörelse innefattar den mellan universitetet och hemmet och även 

centrum. På helgen så är rörelsen mestadels mellan hemmet och centrum då hon kanske även 

åker till Marieberg köpcentrum med buss även om det inte händer så ofta. Veronika upplever 

det offentliga rummet med blandade känslor och hon uttrycker snabbt en ambivalens. Hon 

säger att hon försöker att röra sig som hon vill, lite för att visa att hon ”skiter i förtrycket”. 

Dock upplever hon ibland rädsla och undviker även att gå själv när det är mörkt. Hon 

poängterar att hon inte gillar att anpassa sig och att säger att det offentliga rummet inte är en 

trygg plats för kvinnor. Hon tycker att det är tråkigt att kvinnor ska behöva vara rädda för att 

bli överfallna och hålla nycklarna mellan fingrarna när de går hem själva i mörkret. Kvinnor 

ska inte behöva ha strategier för att undvika att bli överfallna, säger hon. 

 

Jag frågar henne då vilka begränsningar som hon upplever i det offentliga rummet och hon 

svarar att det har att göra med tryggheten. Veronika upplever att hon inte kan röra sig på vissa 

platser under vissa tider på dygnet. Hon tar upp mörkret och att vara ensam som två premisser 

för att rädslan tillkommer. När det kommer till förutsättningar i det offentliga rummet så säger 

Veronika att hon använder mycket kollektivtrafik och att det är en viktig förutsättning för 

henne. Hon tycker att det finns goda möjligheter när det kommer till busstrafiken, åtminstone 

om man bor relativt centralt. Hon säger också att Örebro är en cykelstad och att det inte går att 

klaga på den aspekten. 

 

Veronika tror absolut att det finns skillnader i hur män och kvinnor upplever det offentliga 

rummet. ”För det första tror jag inte att män i alls samma utsträckning upplever rädsla och för 

det andra tror jag att offentligheten och staden mer är deras”, säger Veronika. Hon fortsätter 

sitt argument genom att säga att i de patriarkala strukturerna som finns i samhället så är män 

överordnade kvinnor. Kvinnor är rädda för att bli våldtagna av män där bilden av ”den fula 

gubben” har blivit inprintad sedan barnsben, säger Veronika. Hon säger att om kvinnans plats 

länge har varit hemmet så måste ju mannens plats vara offentligheten och på så sätt är väl det 

offentliga rummet mer främmande för kvinnor. Veronika återgår sedan till kvinnors rädsla 

vilket hon tror ändå är den största skillnaden. Hon tror även att skillnaden beror på att kvinnor 

är rädda för att bli våldtagna vilket är en oerhörd kränkning mot den kroppsliga integriteten. 

”Det handlar om makt över kvinnors kroppar, något som jag skulle vilja påstå härstammar 

från patriarkala föreställningar”, säger Veronika. 

 

Veronika vill gärna säga att det offentliga rummet är en trygg plats för henne eftersom det 

oftast är det. Hon har aldrig blivit utsatt för något i det offentliga rummet och hon rör sig 

dagligen mellan platser. Dock uttrycker hon att hon upplever rädsla när det är mörkt och då 

hon är själv. Det är då hon börjar tänka på våldtäktsmän och ”allt sådant”. Mycket av dessa 

förställningar har nog mycket att göra med media, säger Veronika. Hon säger återigen att det 

är tråkigt att hon ska behöva oroa sig som kvinna eftersom alla egentligen har lika stor chans 

att bli utsatta för rån eller annat våld. Det är rädslan för våldtäkt som det inte går att komma 

bort ifrån, det finns alltid en hotbild. 

 

Jag frågar henne om hon tycker att staden är tillgänglig för henne och hon svarar ja. Hon 

tycker att det finns bra bussförbindelser och cykelbanor. Om hon vill ta sig längre ut, 

exempelvis till Marieberg så finns det alltid en buss att ta. Även om hon ibland önskar att 

platser var närmare och staden inte var så uppdelad så tycker hon ändå att alla platser är 

tillgängliga för henne att ta sig till. Det viktigaste i hennes vardagsliv är kollektivtrafiken och 

att det finns bussar som går regelbundet till de platser i staden som hon ska åka till. Sedan 
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tycker hon även att det är viktigt med att ha nära till allt, exempelvis affärer för att handla 

mat. 

När jag frågar Veronika om hon någonsin har deltagit i ett samråd i en planprocess så skrattar 

hon och säger nej. Hon fortsätter genom att säga att hon knappt visste vad ett samråd var för 

något innan jag förklarade det för henne i inledningen av intervjun. Hon säger att hon inte ens 

vet hur hon skulle kunna medverka i ett samråd eftersom hon inte vet hur hon ska ta kontakt. 

Hon säger att hon aldrig har sett en inbjudan. ”Det kanske har funnits i tidningen eller på 

internet men jag har väl aldrig haft mina ögon öppna för det tidigare”, säger Veronika. Hon 

säger att genom att se det mer tydligt och att medborgares medverkan faktiskt kan påverka 

planeringen så kanske hennes deltagande skulle öka. Hon säger att möjligheten att ge 

synpunkter måste synas mer, exempelvis genom att vara på offentliga platser och informera 

människor aktivt under en helg. 

 

Intervjun avslutas genom att Veronika får beskriva hennes utopiska bild av staden. Hon säger 

att hennes stad definitivt skulle vara mindre segregerad. Samhället skulle inte vara lika 

uppdelat i olika platser. I ett sådant fall skulle även allt komma närmare varandra, menar 

Veronika. Kvinnor och män ska i Veronikas goda stad även vara trygga och känna sig säkra. 

Framförallt ska kvinnor inte behöva uppleva rädsla föra att bli våldtagna av ”fula gubbar” 

säger Veronika och skrattar i allvarets stund. Slutligen säger Veronika att om staden var 

mindre segregerad och att man istället såg den som en helhet så skulle nog den närvaro som 

bildas bidra till trygghet. Att människor beblandas och att platser fylls med arbetsmöjligheter, 

affärer och bostäder, det bidrar nog till trygghet och en mer hållbar framtid, säger Veronika. 

 

4.6 Kvinnliga medborgares upplevelse av staden: Kristin 

Kristin och jag träffas på Stadsbiblioteket en fredagseftermiddag veckan innan julafton och 

genomför en intervju som går snabbt. Kristin har likt Veronika studerat genusvetenskap 

tidigare. Även Kristin heter egentligen något annat. 

 

Kristins rörelsemönster är mestadels mellan hennes bostad och arbete. Hon bor i ett område 

precis utanför centrum och använder därför centrum oftast som en genomfart för att ta sig 

hem. Hon säger att hon även träffat vänner på stan och går på restaurang där. Centrum är mer 

eller mindre en plats som hon använder på fritiden på helgen då hon arbetar på vardagarna. 

Jag frågar Kristin hur hon upplever det offentliga rummet och hon säger att hon aldrig skulle 

gå hem själv på kvällen eller när hon tvingas göra det så ringer hon oftast en vän. När hon ska 

ta sig till platser så cyklar hon oftast och det upplever hon som mer tryggt än att gå.  

 

Kristin säger också att hon undviker vissa platser i synnerhet exempelvis parker när det är 

mörkt. Jag går vidare till att fråga Kristin vilka begränsningar hon upplever i det offentliga 

rummet och hon svarar att det mest gäller vid vissa tidpunkter. Tiden framträder som en viktig 

punkt i Kristins resonemang och hon utvecklar det ytterligare under intervjun gång. Kristin 

upplever att det känns helt okej att vistas på platser själv när det är mitt på ljusa dagen. På så 

sätt känner hon ingen begränsning i sin rörelse i staden annars. När hon tänker efter påpekar 

hon även att mängden människor på en plats också kan bidra till att hon känner sig trygg eller 

otrygg. ”Om jag går förbi ett gäng killar mitt på dagen så är jag inte lika rädd eftersom det 

antagligen finns människor i närheten och allt är mer synligt men om är på kvällen eller natten 

när gatorna är mer tomma och det är mörkt känner jag mig definitivt rädd”, säger Kristin. Hon 

säger också att i centrum på helgerna kan det också vara ”läskigt” att röra sig på natten 

eftersom människor oftast är fulla då. 
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Kristin tycker att det finns bra förutsättningar i det offentliga rummet genom att det är enkelt 

att ta sig till olika platser med cykel, buss och även bil. Dock säger hon att det ibland kan vara 

komplicerat att ta sig fram eftersom det byggs väldigt mycket i Örebro stad. 

Sammanfattningsvis anser hon ändå att hennes vardag fungerar bra genom att det finns 

cykelbanor och även bussar som går regelbundet.  

 

Jag frågar Kristin om hon någonsin har deltagit i ett samråd och hon svarar nej. När jag frågar 

varför inte så svarar hon att hon aldrig har blivit inbjuden till ett sådant möte eller självt sett 

det i tidningar eller på internet. Hon funderar över var en inbjudan från kommunens sida finns 

och kommer fram till att det måste ske ett aktivt letande från hennes eget håll för att involvera 

sig själv i planeringen. ”Troligtvis finns det väl dokument att läsa på internet men det är inget 

jag engagerar mig i. Men det kanske jag skulle göra om det var mer synligt i samhället, 

kanske genom att kommunen köpte upp annonser vid busshållplatser eller skyltning på 

bussar”, säger Kristin. 

 

Jag frågar då vad som skulle kunna öka hennes deltagande i planprocesser och hon svarar att 

det nog handlar om att möjligheten att påverka ska vara mer tydlig. Kristin tycker att det låter 

intressant att den generella befolkningen får vara med och påverka. Hon menar att hon nog 

kanske borde engagera sig mer eftersom det finns vissa frågor som hon ibland har funderat på 

och skulle vilja ge sina synpunkter på. För henne handlar det om att möjligheten att påverka 

ska vara tydlig och synlig men också att vetskapen att hon kan bidra med förändring måste 

finnas där.  

 

Kristin tycker att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor upplever det offentliga 

rummet. När det kommer till trygghetsaspekten så säger hon att killar inte alls upplever 

samma rädsla och otrygghet. Hon säger också att killar tar för sig mer och väsnas och att det 

har att göra med hur vi uppfostrar könen. Tjejer växer upp och får lära sig att vara tysta och 

snälla medan ”pojkar är pojkar”, säger Kristin. Dock säger hon att hon tror att vissa män, 

mestadels unga män ändå har börjat förstå sin könsroll och inser problematiken. De inser att 

tjejer blir rädda när de går bakom dem på kvällen och tycker att tjejer inte ska behöva känna 

så. Kristin säger att genusfrågor för män oftast betraktas i relation till kvinnan och att många 

män behöver inse att exempelvis jämställdhet är bra för alla. ”Att vi dumpar patriarkatet är 

också bra för alla. Män lider också av de patriarkala normer som finns i samhället, men det är 

sällan deras roll blir belyst. Kanske handlar det i sin tur om att vi just lever i ett patriarkat och 

mannen aldrig ifrågasätts”, säger Kristin. 

 

Jag frågar Kristin om det offentliga rummet är en trygg plats för henne och hon svarar att det 

inte är så. För Kristin är det offentliga rummet en plats där hon upplever rädsla i tron om att 

hon kan bli överfallen och våldtagen. Hon säger att rädslan blir starkare när det är mörkt ute 

och hon är själv men att den alltid finns där. Det är aldrig hon känner sig helt trygg, det är 

endast på dagen hon inte tänker på rädslan lika mycket. Kristin upplever dock att staden är 

tillgänglig för henne och att det är enkelt att röra sig mellan olika platser. En sak som skulle 

kunna underlätta hennes vardag ytterligare var om det inte var så långt mellan hennes arbete 

och centrum. Hennes arbete är lokaliserat utanför centrum och därför måste hon cykla en bit 

eller ta buss för att ta sig dit. 

 

Jag frågar henne vad som är viktigt i stadens utformning för att hennes vardagsliv ska 

underlättas och hon säger att det mestadels handlar om att det finns bra cykelvägar som leder 

ut och in ur centrum. Hon påpekar också att det är viktigt att det finns en bra kollektivtrafik. 

Hon säger att hon under vintern brukar ta bussen till arbetet och att hon ibland har tillgång till 
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bil. Hon äger dock ingen bil och argumenterar emot ägandet av en eftersom det i hennes 

aktuella liv inte bara är kostsamt men också onödigt eftersom hon bor relativt centralt och kan 

ta sig runt genom andra medel. 

 

Slutligen frågar jag Kristin hur en god stad ser ut för henne om hon fick bestämma själv. Hon 

svarar en drömstad för henne skulle vara en stad där allt finns nära. Även om hon ser 

cyklingen som en miljöfråga och en bra motionsform så finns det tillfällen då hon gärna skulle 

ha närmare till arbetet. Hon säger också att hon tycker det är viktigt att människor blandas 

mer eftersom Örebro stad är så segregerad. I området där hon bor finns det en mångfald men 

hon menar att det finns andra området som är mer segregerade när det kommer till etnicitet 

och ekonomiska tillgångar. Till sist påpekar hon att närheten till affärer och restuaranger är 

viktigt. Hon motsätter sig utvecklingen av köpcentrum genom att argumentera för att de oftast 

placeras långt ut från centrum och tycker att det är bättre att stadskärnan utvecklas istället men 

goda cykel-och gångbanor. Hon tillägger också att det är en självklarhet att kvinnor inte ska 

behöva vara rädda i hennes stad. ”I min stad finns det inga skillnader mellan hur män och 

kvinnor upplever staden när det kommer till rädsla. Kvinnor ska inte behöva känna att det 

finns ett hot om att bli våldtagna och bli utsatta för maktutövningar. Men i en sådan stad finns 

det i så fall inga patriarkala normer som överordnar män och underordnar kvinnor, och det är 

en annan femma”, säger Kristin. 

 

4.7 Sammanfattning  

Genom alla mina intervjuer har det uppkommit flera olika tankar och perspektiv om 

jämställdhet inom planeringen. Kvinnors egna tankar och åsikter utifrån deras erfarenheter, 

kunskap och intressen har undersökts. Materialet som har samlats in sammanfattas nedan i 

punkter som förmedlar intervjuernas viktigaste samtalsämnen. 

 

 Jämställdhet är en rätt komplicerad fråga. I många fall uppstår det dilemman och 

målkonflikter som gör att implementeringen av jämställdhet inte alltid är tydlig.  

 Jämställdhet inom planeringen implementeras genom att vara ett fokusområde i 

checklistor och bedömningsmallar.  

 Samtliga samhällssamhällsplanerare och även politikern påpekade att fokus alltid är en 

samhällsplanering för alla. Det finns därmed inga specifika strategier som identifierar 

kvinnor som grupp och jämställdhet som ämne värderas inte högre än något annat. 

 Det finns nästan inget öppet motstånd mot jämställdhetsarbetet men politikern 

berättade om att det finns vissa medelålders män som gömmer sig bakom uttryck som 

kan liknas vid ”jämställdhet är bra för kvinnor”. Översiktsplanerarna berättade om att 

det ibland kunde ”suckas och stönas” när jämställdhet togs upp som en del i 

checklistan, där tjänstemän inte tyckte ämnet var nödvändigt att ta upp. 

 Trygghetsarbetet i Örebro kommun har kommit långt och det har primärt handlat om 

att röja buskage och öka belysning. Trygghetvandringar är en metod som Örebro 

kommun har arbetat med under en lång tid. Trygghetsinsatser som har genomförts i 

Kumla kommun handlar också om att röja buskage och öka belysningen. 

 Politikern erkänner att det finns en könsmaktsordning som styr samhället. 

Samhällsplanerarna berättar istället om att det finns underliggande problem i samhället 

som samhällsplaneringen inte kan lösa eftersom de existerar på en nivå som inte är 

rumslig.  

 I politikerns utopi är den klassiska rutnätsstaden anpassad till dagens samhälle, där 

jämställdhet ingår, en god stad. För planarkitekten Beatrice är en god stad en stad som 

är utformad för alla och där alla lever på samma villkor. Översiktsplanerarna beskriver 

en god stad som en stad som sitter ihop genom fysisk och social integration. Parker, 



44 
 

grönska, naturområden och mötesplatser där blandningen mellan funktioner skapar en 

dynamik och hållbarhet över tid var även viktiga punkter. 

 Det var svårt för samtliga samhällssamhällsplanerare att berätta om ett tydligt resultat 

av jämställdhetsarbetet inom sin profession. I översiktsplaneringen är det är svårt att se 

orsak och verkan eftersom det sällan sker en återkoppling från projekt på 

detaljplannivå.  

 Det finns ett dilemma i att utforma en stad som är praktisk för kvinnor utan att 

förstärka de traditionella könsrollerna. Närhet till platser poängteras dock som en 

positiv funktion för alla.  

 De kvinnliga medborgarna i studien upplever en tidsbunden rädsla för sexuellt våld i 

det offentliga rummet som uppstår när det är mörkt och sent på dygnet. Kvinnornas 

rörelsemönster påverkas av att de tvingas undvika vissa platser och genom att de 

utvecklar strategier för att ta sig hem säkert.  

 Staden är å andra sidan tillgänglig och det finns goda förutsättningar för de kvinnliga 

medborgarnas vardagliga rörelse mellan arbete, hem och fritidssysslor.  

 För samtliga kvinnor i studien var det viktigt med gå-och cykelbanor samt 

kollektivtrafiken i staden för att kunna ta sig runt i staden.  

 Segregationen uppstår som ett problem för att staden som helhet ska införlivas med 

närhet mellan platser. Närhet var i sin tur en punkt som samtliga kvinnliga medborgare 

tog upp som viktigt i en god stad. En stad som betraktas som en helhet istället för 

uppdelat mellan olika platser kan i sin tur bidra till en ökad integration och närvaro i 

det offentliga rummet.  
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5. Diskussion 

 

5.1 Jämställdhet inom samhällsplaneringen 

Jämställdhet framstår genom mitt empiriska material och den teoretiska bakgrunden som ett 

komplext ämne. Inte bara är jämställdhet svårt att definiera eftersom det ibland inbegriper att 

ta ställning till olika dilemman i planeringen av staden. Jämställdhetsaspekten är oftast 

integrerad i alla projekt som genomförs genom checklistor, något som framkom genom 

intervjuerna med samhällsplanerarna. Även politikern ansvarig för samhällsbyggnad menade 

att jämställdhetsarbetet är integrerat ”i en rad olika frågor som vägs samman med annat”. 

Översiktsplanerarna i Örebro var tydliga med att jämställdhetsaspekten alltid finns med i 

bakgrunden men att den också vägs samman med andra problemområden, 

jämställdhetsarbetet är därför inte viktigare än något annat. I Kumla kommun framkom det att 

det inte fanns några specifika strategier för att inkludera kvinnor i planeringen och även om 

jämställdhet fanns med som en del i deras checklistor så hade planarkitekten svårt att besvara 

frågan om några tydliga resultat av jämställdhetsarbetet gick att se. Med andra ord fanns det 

en svårighet att se några specifika förändringar relaterade till just jämställdhet förutom 

uppenbara trygghetsinsatser. 

 

I Örebro kommun menade planerarna att jämställdhet alltid fanns med i bakgrunden men att 

det var enklare att implementera det på detaljplannivå, något som översiktsplanerarna inte 

arbetade med. Politikern menade att jämställdhetsarbetet i Örebro kommun har blivit så pass 

”mainstream” att det implementeras i deras arbete och metoder utan att någon tänker på det. 

Han poängterade dock att Örebro kommun fortfarande har en lång väg kvar att gå. Faran med 

att jämställdhetsarbetet blir osynligt genom att det är så pass vanligt i metoder är dock att 

arbetet blir slentrianmässigt. Här blir i så fall Björns roll som politiker högst viktigt i och med 

att det krävs en ledare som ifrågasätter och omvärderar metoder. I jämförelse med Greed och 

Reeves (2005) studie finns det också är en risk med att jämställdhet hela tiden vägs samman 

med andra frågor. När jämställdhet hamnar i samma fack som andra minoritetsfrågor tenderar 

jämställdhetsarbetet att bli nedprioriterat bland de andra frågorna. I förlängningen kan det 

bidra till att jämställdhetsarbetet inte leder till några större förändringar och resultaten blir 

svåra att se. 

 

Även om politikern erkände könsmaktsordningen och talade om patriarkatet under vår 

intervju så använde inte samhällsplanerarna dessa ord i samma utsträckning. De kvinnliga 

medborgarna som jag intervjuade var snabba med att poängtera patriarkatet och dess 

problematik. Precis som den tidigare forskningen påpekar så är tanken med ett 

genusperspektiv i planeringen att synliggöra strukturer i samhället och erkänna dessa. Att 

införa ett genusperspektiv inom samhällsplaneringen kan därför vara positivt för att få en mer 

helhetlig bild av verkligheten. Även om viljan att planera för en jämlik stad är stor så finns det 

ett fortsatt problem med att samhällsplaneringen inte införlivar ett genusperspektiv i 

professionen. Det kan också uppfattas som en utmaning att införliva ett genusperspektiv då 

samhällsplanerare gärna värjer sig mot att inte vara könsneutral och vill ”planera för alla”.  

Ambitionen är god men frågan kvarstår, om en planering för alla verkligen inbegriper kvinnor 

också, om normen i samhället är den manliga? En könsneutral översiktsplanering kan på så 

sätt problematiseras. 

 

Jag ställer mig frågan om en översiktsplanering som istället identifierar kvinnor och män och 

deras skilda erfarenheter, kunskaper och upplevelser inte är ett nödvändigt alternativ? Om 

kvinnor endast kan synliggöras först på detaljplannivå så kan det tänkas vara korrekt att 

ifrågasätta varför deras erfarenheter och intressen inte implementeras mer specifikt i 
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översiktsplaneringen eller varför mäns intressen och erfarenheter aldrig specifikt behandlas i 

detaljplaner. Larsson (2006) beskrev just kvinnors underordning genom att deras intressen 

och erfarenheter aldrig skildras i översiktsplaneringen, en viktig poäng eftersom 

översiktsplaneringen vägleder all detaljplanering. På så sätt finns det en mening i att 

konstatera att en könsneutral översiktsplanering stannar kvar i strukturer som nedvärderar 

kvinnors erfarenheter. Vidare kan ett vardagslivsperspektiv, där människors erfarenheter 

identifieras, vara en viktig del i att förstå hur staden är konstruerad. Frågan om en 

översiktsplanering som inte är könsneutral kan visserligen innebära nya utmaningar om hur en 

sådan sorts planering skulle se ut i realiteten. Jag skulle ändå ta ställning för en 

samhällsplanering med ett genusperspektiv eftersom en sådan inkluderar fler medborgare och 

utgår från att det finns ojämlika strukturer i samhället. En sådan samhällsplanering kan i 

förlängningen också innebära att jämställdhetsmålen uppnås. Det är exempelvis svårt att 

stoppa mäns våld mot kvinnor (jämställdhetsmål 4) om inte män som grupp och deras sociala 

mekanismer undersöks.  

 

Om vi utgår från att samhället är uppbyggt på en patriarkalisk struktur där det finns en 

könsmaktsordning som gynnar män och missgynnar kvinnor så inser vi också snabbt att 

problemet ligger på en nivå som inte innefattar en rumslig karaktär. Detta var också ett 

faktum som de flesta av mina intervjupersoner påpekade. Hur mycket kan egentligen 

samhällsplaneringen påverka jämställdheten i samhället? Jag hävdar att samhällsplaneringen 

inte har makten att förändra samhällets könsmaktsordning på egen hand men att den kan bidra 

med att skapa förutsättningar för jämställda liv. Strukturerna i samhället kan förändras genom 

att samhällsplanerare arbetar för att skapa levande atmosfärer, likt utopin av Jane Jacobs, där 

närvaron på platser bidrar till trygghet. Tryggheten ligger inte i att känna igen alla vi träffar på 

gatan utan den finns i att främlingar vistas på samma platser och att vi med gemensamma 

ögon håller ordningen i samhället. I myllret av främlingar uppstår tryggheten och det är 

konstruktioner av platser som skapar förutsättningar för gemenskap. I konstruktioner av 

platser har samhällsplaneringen har en viktig roll och den kan faktiskt bidra till förändring.  

 

Staden är idag segregerad, både socioekonomiskt och fysiskt. Staden är därmed uppdelad i 

olika områden och hänger inte ihop. Översiktsplanerarna nämnde i sin utopiska stad att det är 

viktigt att staden hänger ihop och det finns närhet mellan platser. Genom en integrerad stad 

där inte bara service, affärer, dagis och arbete finns nära till hands så tror jag att integrationen 

av människor är högst viktig. Närhet och integration skapar i sin tur en dynamisk och hållbar 

tillvaro. Närvaron av människor kan också betraktas som en nyckel till att kvinnor ska 

uppleva en större trygghet i det offentliga rummet. Motsatsen till denna bild av en öppen stad 

med hög närvaro är den utvecklingen som sker på flera platser i världen. Gated communites 

växer fram där fysiska väggar segregerar människor ytterligare från varandra. Om 

samhällsplaneringen inte arbetar för att öka integrationen i staden så kan denna utveckling 

också bli lösningen för att kvinnor i framtiden ska känna sig trygga. En sådan lösning medför 

dock att en socioekonomisk segregation riskerar att öka där homogena befolkningar samlar 

sig på specifika platser i staden. Klasskillnader gör sig mer tydliga och kvinnors liv kan bli 

centrerade inom hemmets väggar eftersom hennes trygghet förpassas till den privata sfären. 

Det förefaller sig därför som viktigt att det offentliga rummet omkonstrueras för att det inte 

ska upplevas som otryggt och främmande. 

 

I den splittrade modernitet som också Baumann (2001) beskriver framkommer Healeys 

(2006) kommunikativa planering som ett bra alternativ för att undvika en ytterligare 

segregering i stadens rum. I ett segregerat samhälle där olika kulturer delar på samma rum kan 

det vara av stor vikt att skapa nätverk och arenor för att dessa kulturer ska mötas. I en 
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kommunikativ planering inkluderas medborgare och de bjuds in till en gemensam diskussion 

där de också har inflytande över planeringen. På så sätt inkluderades även exkluderade 

människor från planprocessen och attityder kan omformas från att vara fördomsfulla till att 

vara öppna. I ett globalt samhälle som består av en kulturell mångfald är det viktigt att försöka 

uppnå en hållbar samhällsplanering. En kommunikativ planering skulle också kunna medföra 

att människors erfarenheter från sitt vardagsliv kan användas som kunskap för att uppnå en 

hållbar utveckling, i synnerhet i storstädernas dynamiska miljö. 

 

Ett fortsatt generellt problem för samhällsplaneringen är också att kvinnors delaktighet vid 

samråd är svag. Även om Översiktsplanerarna Peter och Christin hävdade att deltagandet var 

blandat könsmässigt, beroende på samråd, så berättade både planarkitekten och politikern om 

en bild som stämde in på den forskning som jag tagit del av. Politikern berättade att män med 

utbildning tenderar att värdera sin åsikt högre än kvinnor, något som bidrar till att kvinnor inte 

deltar vid samråd i lika hög grad som män. Det bottnar i sin tur i den rådande 

könsmaktsordningen där kvinnor underordnas och konstruerar sitt värde utifrån sin 

underordning. Planarkitekten berättade om hur det mestadels var äldre män vid samråd och att 

framförallt yngre människor och kvinnor fattades. Samtliga kvinnor jag intervjuade hade 

aldrig deltagit vid ett samråd vilket bidrar till bilden av att kvinnors kunskaper saknas i 

samhällsplaneringen. Planprocessen vilar på en demokratisk grund där berörda aktörer ska 

släppas in i processen för att ha en chans att påverka slutresultatet. Samhällsplanerare har 

därför en viktig uppgift i att se till att alla har en möjlighet till att påverka men det är inte 

alltid fallet. Om kvinnor och andra exkluderade grupper i samhället inte deltar vid samråd 

eller gör sina röster hörda så riskerar deras behov och intressen att förbises. Den grupp som 

istället gör sin röst hörd får på så sätt större utrymme för sina åsikter och intressen. Hur ökar 

vi då kvinnors deltagande vid samråd för att ta tillvara på kvinnors erfarenheter och kunskap? 

Om målet är att tjäna i allmänhetens intresse så måste också kvinnors erfarenheter och 

kunskap betraktas som viktiga för att nå ett helhetligt resultat. 

 

5.2 Kvinnors tankar och önskemål om staden 

Ett problem som framstod som markant för de kvinnliga medborgarna jag intervjuade var att 

de inte kände till att de kunde påverka och inte heller visste hur de skulle ta kontakt för att 

påverka samhällsplaneringen. Ytterligare en problematik för att öka kvinnors deltagande i 

planprocessen är att det inte finns några specifika strategier för att öka kvinnors deltagande. 

Politikern nämnde exempelvis att Örebro kommun har försökt att öka sin synlighet genom att 

erbjuda information och synas på internet. Även att ta sig ut till bostadsområden och till 

köpcentrum har varit en teknik för att synas mer i samhället. Budskapet som ska nå ut har 

dock ingen specifik adress eftersom samhällsplaneringen oftast arbetar för att nå ut till hela 

befolkningen utan att identifiera specifika grupper av intresse. Genom att 

samhällsplaneringens synlighet i samhället ökar och de samtidigt riktar in sig specifikt på 

grupper av intresse tror jag att fler exkluderade grupper i samhället kan inkluderas. Det 

innefattar också en ökning av kvinnliga medborgares deltagande i planprocessen. Om 

problemet är att få kvinnor att värdera sin åsikt mer så måste också deras åsikt värderas högre 

av samhällsplanerare och politiker. Det måste betraktas som en viktig utmaning att få fler 

kvinnor att delta i planeringen och deras kunskap måste anses vara värdefull. Ett 

underifrånperspektiv kan antas för att undvika en samhällsplanering där exkluderade grupper 

är fortsatt underrepresenterade.  

 

Praktiska exempel på hur kvinnors deltagande kan öka är att synas på platser där kvinnor 

arbetar, bor och spenderar sin fritid. För att sedan få kvinnor att öka sitt deltagande och 

faktiskt värdera sin åsikt som viktig så handlar det om att konstruera nya metoder för att bjuda 
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in till samråd. Genom att de sedan kan följa en planprocess från början till slut och sedan se 

ett slutresultat där de har varit med och påverkat kan bidra till att kvinnor fortsätter att 

engagera sig. I Hudson och Wides (2008) studie framkom det att kvinnor ville att planeringen 

skulle konkretiseras där frågor väcker intresse direkt. Informationen måste därför vara 

lättillgänglig både på internet och i fysiska form på utställningar. Istället för att människor ska 

ta sig till en plats kan det vara en fortsatt god idé för samhällssamhällsplanerare och politiker 

att själva ta sig ut till platser för att synas, informera och genomföra möten. För att nå ut till en 

yngre befolkning kan också internet vara ett bra kommunikationsmedel där kommunen kan 

synas och göra sig hörda. Att sätta upp skyltar och göra reklam på bussar eller busshållplatser 

är också en idé. En viktig nyckel för att skapa en fungerande relation mellan 

samhällsplanerare, politiker och befolkningen är att se befolkningen som en källa för kunskap. 

Befolkningen i sig kan därmed också betraktas som experter inom sitt område, genom sina 

erfarenheter och sin kunskap utifrån sitt vardagsliv. 

 

När det kommer till jämställdhetsarbetet är tryggheten något som oftast tas upp, inte bara av 

samhällsplanerare och politiker men också av kvinnor. De kvinnliga medborgarna jag 

intervjuade berättade om en rädsla som bestod i hotet av att bli överfallen och utsatt för 

sexuellt våld. Rädslan för det sexuella våldet, vilket innefattar en total kränkning av den 

kroppsliga integriteten är drivkraften till varför kvinnor upplever att det finns ett 

överhängande hot. Att kvinnor undviker att röra sig i staden efter mörkrets infall, att staden är 

begränsad för kvinnor och att deras rörelse är tidsbunden måste betraktas som ett fortsatt 

problem för samhällsplaneringen att lösa. Även om exempelvis Örebro kommun har kommit 

långt när det kommer till att röja buskage och bygga strategisk och god belysning så har 

kvinnors rädsla inte försvunnit. Genom att se bortom fysiska åtgärder kan 

samhällsplaneringen bidra till ytterligare trygghet. I framtidens stad, där samhällsplanering 

 

en har det fortsatta huvudsakliga ansvaret för dess utformning, kan nya platser skapas och 

gamla omkonstrueras. Även om könsmaktsordningen och mäns våld mot kvinnor befinner sig 

i strukturer som samhällsplaneringen inte kan påverka så finns det en chans att skapa 

förutsättningar för jämställda liv. Trygghetaspekten är viktig när det kommer till jämställdhet 

men något som oftast inte diskuteras när det kommer till stadens fysiska utformning är 

segregationen som är ett reellt problem för kvinnors chans till ett jämställt liv. 

 

Staden var för samtliga kvinnliga medborgare tillgänglig och det som upplevdes som viktigt 

var goda kommunikationsmedel. Cykel-och gångbanor som dessutom var fria från snö och is 

samt bussar som regelbundet erbjöd de kvinnliga medborgarna tillgång till olika delar av 

staden förekom som betydande. Rörelsen i sig var oftast centrerad mellan bostad, centrum och 

arbete. Kvinnornas rörelsemönster kan på så sätt delas upp mellan hemmet där de bor, arbetet 

där de bedriver sitt betalda arbete och centrum där de umgås med vänner, går på restaurang, 

besöker affärer och i Ingrids fall, bedriver sin organisation. Det måste betraktas som positivt 

att Örebro stad för samtliga kvinnor upplevdes som lättillgänglig och fri från hinder när det 

kommer till deras rörelse. Den enda begränsning som uppkom var just den tidsbundna rädslan 

där kvinnorna upplevde att de inte kände sig trygga att vistas i offentligheten när det var 

mörkt ute. Kvinnors rädsla måste tas på fortsatt stort allvar eftersom de patriarkaliska 

strukturerna i samhället som skapar manlighet i form av att vara överordnad kvinnan inte har 

försvunnit. Även om problematiken på så sätt inte har en rumslig aspekt så finns det 

fortfarande mycket som samhällsplaneringen kan göra för att synliggöra normer och orättvisor 

i samhället, exempelvis bara genom att påpeka att de existerar. Jag fortsätter att argumentera 

för att ett genusperspektiv inom samhällsplaneringen måste betraktas som en fördel för att 

jämställdhetsmålen ska kunna uppnås. 
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5.3 Stadens fysiska form, kvinnors vardagsliv och normativa föreställningar 
Jag ställde mig frågan på vilket sätt stadens fysiska form påverkar kvinnors vardagsliv i 

början av denna uppsats. Frågan går att besvara genom att säga att kvinnor har en tidsbunden 

begränsning till staden och att kvinnor genom sin rädsla för sexuellt våld undviker platser som 

är mörka och öde. Dock kan jag också besvara frågan genom att vända på den. Kvinnor 

påverkar idag staden mer än någonsin. Deras val av bostad kan förknippas till deras 

identitetsskapande och genom att synliggöra deras liv kan vi få en ytterligare förståelse för 

hur de bidrar till att forma rummet. Inte bara bidrar de till segregationen genom att välja 

dagis, skola och bostad i områden med en viss socioekonomisk ställning men de medger 

också att de är medvetna om det. Det sker alltså ett medvetet identitetsskapande där kvinnor 

aktivt bidrar till att forma det offentliga rummet. Utifrån de kvinnliga medborgare jag har 

intervjuat verkar den enda betydande begräsningen i deras rörelse i det offentliga rummet vara 

just rädsla. Detta var även en företeelse som återfanns i studiens teoretiska ram. Den upplevda 

rädslan kan förstärkas genom mörker, brist på närvaro och fri sikt. Rädslan uppstår i det 

offentliga rummet och hemmet betraktas som tryggt. På så sätt är det offentliga rummet 

fortfarande främmande, något otyglat och skiljt från hemmet. En ambivalens kan tydas i 

Veronikas bild av staden där hon beskriver hur hon ibland rör sig i det offentliga rummet även 

om hon upplever rädsla, som en protest mot de rådande normerna. 

 

Offentligheten var för de kvinnliga medborgare jag intervjuade mestadels en nödvändig arena 

för att ta sig runt till olika platser. Kanske kvarstår problemet i det dualistiska synsätt som 

separerar hemmet från offentligheten. Mäns förhållande till staden i ett historiskt perspektiv 

har varit annorlunda än kvinnors. Mäns liv har varit förknippat till offentligheten och 

kvinnans till hemmet. Den dualistiska kopplingen mellan hem och offentlighet synliggör 

varför staden betraktas som främmande medan hemmet är tryggt för kvinnor. Det ligger nog 

något i det som Kristin berättade, om att flickor redan i ung ålder får höra att de ska akta sig 

för ”fula gubbar”. Redan där målas en hotbild upp, där en främmande man är ute efter att 

kränka den kroppsliga integriteten. Problematiken finns i den norm som upprätthålls av 

patriarkatets underordning av kvinnor. Att kvinnor ska känna rädsla för mäns maktutövningar 

redan som barn signalerar om en uppfostran där kvinnor ska underordnas och kuvas.  

 

Det förefaller sig viktigt att även undersöka manligheten och dess sociala mekanismer. Inte 

bara för att synliggöra de normer som finns inom den manliga världen men också för att öka 

kunskapen hos män och kvinnor. Oftast är fokus på kvinnor när det kommer till 

jämställdhetsarbetet eller när det diskuteras om kvinnors rädsla. Jag skulle istället vilja vrida 

på riktningen för diskussionen och poängtera att mycket också handlar om hur vi uppfostrar 

våra söner och vilka normer som följer män genom deras liv. Ett av jämställdhetsmålen som 

regeringen upprättade 2006 handlar just om att mäns våld mot kvinnor och att det måste 

upphöra eftersom kvinnor och män har samma rätt till kroppslig integritet. I en patriarkalisk 

överordning fortsätter dock mäns våld mot kvinnor. Överordningen i sig handlar om makt där 

inte endast ekonomi och inflytande i samhället spelar in men också makt över kvinnors 

sexualitet och deras kroppar. I en patriarkalisk ordning förknippas manlighet till mäns 

överordning av kvinnor och omanlighet förknippas i sin tur till femininitet och underordning. 

Om en sådan sorts manlighet kvarstår och är dominant i samhället så kommer en utbredd 

jämställdhet aldrig förverkligas eftersom män på så sätt kommer uppleva en stark problematik 

med att förverkliga dem själva som män och samtidigt vara jämlika med kvinnor. 

 

Mäns delaktighet i jämställdhetsarbetet har aldrig varit viktigare. Poängen är att jämställdhet 

är något som är positivt för alla eftersom en icke jämställd struktur där patriarkatet härskar 

bidrar till könsroller där även män lider. Det brukar finnas en ambivalens hos män att 
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acceptera jämställdhet eftersom det bryter mot deras normativa könsroll där de är 

överordnade. Frågan dessa män borde ställa sig är om en manlighet som blir hotad av 

jämlikhet mellan könen är skälig att behålla? Jämställdhet kan endast uppnås genom en 

gemensam vilja från både kvinnor och män. Därför måste också jämställdhetsarbetet 

inkluderas i samtliga områden inom samhällsplaneringen. Översiktsplaneraren Christin 

nämnde att det ibland fanns en brist på förståelse till varför jämställdhet skulle inkluderas i 

deras arbete. Motstånd till jämställdhetsarbetet kan motverkas genom att genomföra en 

utbildning i genusvetenskap för att på ett framgångsrikt sätt kunna införa ett genusperspektiv 

och öka den bristande förståelsen.  

 

Ett problem med att skapa förutsättningar för att kvinnors splittrade roll i staden ska 

underlättas är att det finns en risk att samhällsplanerare förstärker de könsroller som redan 

existerar. I dessa könsroller så tar kvinnor det huvudsakliga ansvaret för hushållsarbetet och 

barnomsorgen. Det handlar snarare om att det obetalda arbetet ska fördelas istället för att 

kvinnors obetalda arbete ska underlättas men frågan är hur samhällsplaneringen kan bidra till 

att kvinnor och män delar på hushållssysslorna? Det kan tänkas vara i kombinationen att 

kvinnor och män delar på det obetalda och betalda arbetet som ett fungerande samhälle byggs 

upp, en bild som stärks av att de flesta skilsmässor är på grund av ojämställdhet i relationen. 

Kanske kan frågan endast behandlas på en strukturell nivå i samhället men då måste vi börja 

prata om patriarkatet och könsskillnader. Rättare sagt måste samhällsplaneringen bidra till att 

synliggöra patriarkatet för att en skillnad ska ske.  

 

I en av mina intervjuer nämnde en samhällsplanerare att en planering med barnen i fokus 

tenderar att bli bra för alla. Jag ställer mig frågan om inte en planering med kvinnor i fokus är 

bra för alla? Utifrån den kunskapen jag erhållit från mina intervjuer med kvinnliga 

medborgare så framstår närheten till affärer, service, skola och arbete som viktigt. Att staden 

är tillgänglig och integrerad var också viktiga delar som i sin tur kan leda till ökad trygghet. 

Grönområden och öppna platser kunde i en kvinnlig medborgares goda stad bidra till att 

människor i alla grupper i samhället möttes på samma nivå. Det handlar inte om att måla upp 

främlingar och offentligheten som farlig utan att i myllret av just främlingar i staden uppleva 

en trygghet i det samhälleliga ansvar som vi delar på. Det skapar i sin tur den goda, hållbara 

stad som jag ser framför mig där staden inte bara fysiskt hänger ihop men där det finns liv och 

trygghet i närvaron av människor. Det skapar också i sin tur den stad som de kvinnliga 

medborgare och samhällsplanerare beskrev i studien. Poängen är att en om den goda stad som 

kvinnor ser framför sig korrelerar med samhällsplanerares framtidsvision så måste det betyda 

att det finns betydande kunskap att hämta från kvinnliga medborgares perspektiv. 
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6. Slutsats 

Jag har i denna uppsats undersökt i vilken utsträckning samhällsplaneringen präglas av 

jämställdhet, på vilket sätt samhällsplaneringen kan bidra till ett jämställt samhälle, hur 

kvinnor generella tankar och önskemål om stadens utformning ser ut samt hur stadens fysiska 

utformning påverkar kvinnors vardagsliv. Genom intervjuer med både en politiker som 

fungerar som beslutsfattande organ inom samhällsbyggnad, tre samhällsplanerare och tre 

kvinnliga medborgare har mitt material samlats in. Resultatet är som följer nedan. 

 

6.1 På vilket sätt präglas samhällsplaneringen av jämställdhet? 

Inom samhällsplaneringens profession finns jämställdhet alltid med som en viktig punkt i 

checklistor. Checklistorna säkerställer att varje punkt som står med i listan undersöks och 

utreds vilket innebär att det inte går att undvika att utvärdera olika planers konsekvenser. Det 

går därför inte heller att inte ta jämställdhet i beaktning när planer konstrueras. Eftersom 

samhällsplaneringen är politiskt styrd och vi lever i ett demokratiskt samhälle så har 

samhällsplaneringen ett stort ansvar när det kommer till att uppfylla befolkningens behov. En 

viktig del i planprocessen är därför också att vid något tillfälle släppa in medborgare för att de 

ska kunna delge sina åsikter. Det har dock visat sig att de flesta samråd oftast består av en 

manlig dominans och genom denna problematik har samhällsplanerare och politiker en 

utmaning i att öka kvinnors deltagande för att deras kunskap om staden ska tas tillvara på.  

 

Jämställdhetspolitiken styrs av de jämställdhetsmål som riksdagen beslutade om 2006 där 

strävan är att det ska finnas en jämn fördelning av makt och inflytande, en ekonomisk 

jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld 

mot kvinnor skall upphöra. Politikern Björn som jag intervjuade i min studie har därför ett 

specifikt ansvar att införliva jämställdhetspolitikens strävan i samhällsbyggnad. Björn 

påpekade att Örebro kommun har blivit mycket erfarna när det kommer till 

jämställdhetsarbetet, så pass erfarna att det är osynligt i deras metoder. Han påpekade även att 

hans huvudsakliga uppgift är att se till att förvaltningar ska tänka i nya banor och omvärdera 

sina metoder. Genom strukturer och styrdokument som samhällsplanerare följer säkerställs 

jämställdhetsarbetets inflytande i professionen.  

 

6.2 På vilket sätt kan samhällsplaneringen bidra till ett jämställt samhälle? 

Trygghetsarbetet var en punkt som ofta uppkom under intervjuer med politikern och 

samhällsplanerarna. Insatser som hade genomförts för att öka tryggheten för kvinnor innebar 

att röja buskage och installera god belysning. Att se till att det fanns en fungerande 

kollektivtrafik och gång-och cykelbanor var också en viktig del i att staden skulle uppfattas 

som tillgänglig och funktionell. Gemensamt för både politikern jag intervjuade samt 

samhällsplanerarna var att det finns ett tankesätt som innebar att problematiken med kvinnors 

rädsla och jämställdhet rör sig på en nivå som samhällsplaneringen inte kan påverka. Att 

underlätta människors vardagsliv genom förändringar i stadens fysiska struktur är ett sätt för 

samhällsplaneringen att bidra till ett jämställt samhälle men det som faller utanför en rumslig 

kontext kan samhällsplaneringen inte påverka. Problemet kan sammanfattas genom frågan, 

kan vi bygga bort otrygghet och en icke jämställd tillvaro? Samhällsplaneringen kan alltså 

påverka och bidra till ett jämställt samhälle men endast till en viss utsträckning. 

Min tidigare forskning poängterar att samhällsplaneringen kan ta ett större ansvar genom att 

införa ett genusperspektiv som genomsyrar all planering. Genom att erkänna och synliggöra 

strukturer i samhället som cementerar orättvisa mellan könen kan samhällsplaneringen 

påverka samhällets utveckling. Kvinnors erfarenheter och kunskap kan också mer specifikt 

eftersökas för att se till att de inkluderas. Genom att inkludera kvinnor i samhällsplaneringen, 

genom att deras röster blir hörda och de som grupp blir identifierade kan ett mer demokratiskt 
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resultat åstadkommas. Jämställdhet är idag en del av flera andra sociala frågor och det är 

viktigt att det inte glöms bort genom att metoder och arbetet blir slentrianmässigt.  Det finns 

alltid en risk att jämställdhetsarbetet blir en formalitet och tydliga resultat inte går att se. En 

viktig del för samhällsplaneringen blir därför att utveckla strategier för att öka kvinnors 

deltagande och för att se till att projekt med fokus på jämställdhet uppnår sina mål. 

 

6.3 Vad är kvinnors tankar och önskemål om stadens utformning? 

Det som framkom som viktigt för kvinnor i deras vardagsliv är att det finns goda anslutningar 

mellan platser i form av olika transportsätt, exempelvis genom busstrafiken, cykel och gång. 

Kvinnors generella önskemål om staden handlade om att staden skulle vara mer integrerad 

och att det skulle finnas en större närhet mellan platser. En av mina intervjupersoner tog upp 

Rosta som ett bra exempel där en grannskapsplanering stod i fokus. Genom att planera platser 

där det finns stora gröna ytor, närhet till affärer och skola och där människor från olika 

åldersgrupper kan träffas menade hon att en god stadsplanering kunde uppnås. Ett annat 

önskemål om stadens utformning var att kvinnor skulle uppleva en större trygghet och att de 

inte skulle behöva uppleva rädsla. En lösning på problemet som presenterades var att staden 

skulle vara mindre segregerad.  

 

6.4 Hur påverkar stadens fysiska form kvinnors vardagsliv? 

Det mest uppenbara som togs upp vid denna fråga var att kvinnor upplever en rädsla när de 

vistas i det offentliga rummet. En tidsbunden rädsla som innefattar att de upplever en 

begränsning i sin rörelse efter mörkrets inbrott presenterades vid samtliga intervjuer som 

genomfördes med kvinnor. Rädslan ökade också när kvinnorna var tvungna att röra sig 

utanför hemmet själva och på platser som var öde. Kvinnorna i min studie upplevde dock att 

de annars kunde röra sig obegränsat och upplevda inga andra begränsningar i stadens 

offentliga rum. Stadens fysiska form påverkar kvinnors vardagsliv eftersom den ger 

förutsättning för deras rörelse och på så sätt berättar kvinnorna om en delad uppfattning om 

staden som tillgänglig. 

 

Med hjälp av ett genusperspektiv på stadens fysiska form kan vi idag se att flera delar av 

staden är feminiserade. Många kvinnor letar sig in till staden för att söka en självständighet 

och många arbetar dessutom i centrum. Fler kvinnor än män använder andra färdmedel än 

bilen och rör sig mer frekvent i staden för att ta sig till olika platser. Det beror inte endast på 

deras val av färdmedel utan också på grund av de har flera olika ansvarsområden som 

innefattar hushållet, barnomsorgen och förvärvsarbetet. Kvinnor bosätter sig även i förorter 

och skapar sin identitet utifrån val av bostadsområde. Vem de vill vara i framtiden och tror sig 

är nu påverkar valet av var de vill bo. Även moderskapet kan förknippas till detta 

identitetsskapande där nyblivna eller kommande mödrar väljer bostadsområde efter var de tror 

sitt barn har bäst förutsättningar till ett bra liv. Det påverkar i sin tur staden eftersom kvinnors 

val av bostadsområde bidrar till segregeringen och även könskodar rum i staden.  
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7. Sammanfattning 

Denna studie handlar om hur jämställdhet påverkar och implementeras i samhällsplaneringen 

samt hur kvinnors upplevelse av staden ser ut. Genom att ställa frågor om kvinnliga 

medborgares tankar och önskemål om stadens utformning samt hur stadens fysiska form 

påverkar dessa kvinnliga medborgares vardagsliv har en kvalitativ ansats valts. Mina 

frågeställningar har behandlat på vilket sätt samhällsplaneringen präglas av jämställdhet och 

på vilket sätt samhällsplaneringen kan bidra till ett jämställt samhälle. 

 

För att besvara frågeställningarna har semistrukturerade intervjuer genomförts med en 

politiker, tre samhällsplanerare och tre kvinnliga medborgare. De kvinnliga medborgarna har 

selektivts valts ut med anledning för deras förkunskap inom området genus och jämställdhet. 

Samhällsplanerarna och politikern är också utvalda i studien på grund av deras expertis i 

ämnet och genom att de är verksamma inom samhällsplaneringen. Intervjuerna kompletteras 

av tidigare forskning där ämnet jämställdhet i samhällsplaneringen, i ett samhälleligt, 

historiskt perspektiv samt kvinnors upplevelser av staden studeras. Det geografiska urvalet för 

intervjuerna sträcker sig till Örebro och Kumla kommun. 

 

Bakgrunden till studien framställer jämställdhet som ett ämne som oftast implementeras i 

samhällsplaneringen utan en specifik tolkningsram, en företeelse som innebär att jämställdhet 

blir ett diffust begrepp. I förlängningen innebär det att olika projekt med jämställdhet som mål 

tenderar att handla om traditionella trygghetsinsatser för samtliga medborgare istället för 

specifikt kvinnor. Problematiken betyder också att jämställdhet blir svårt att implementera i 

planeringen eftersom ingen exakt vet innebörden av jämställdhet. En utmaning för 

samhällsplaneringen är även att öka kvinnors deltagande vid samråd eftersom majoriteten vid 

samråd oftast är manliga medborgare. Vissa forskare menar att en samhällsplanering med ett 

genusperspektiv inte bara kan bidra till att kvinnors erfarenheter tas tillvara på men också 

bidrar till deras ökade deltagande i samhällsplaneringens planprocesser.   

 

Resultatet i studien visar att även om kvinnor upplever staden som tillgänglig och funktionell 

sett till deras vardagliga rörelse så finns det en inneboende rädsla som är tidsbunden. Den 

tidsbundna rädslan begränsar dem att röra sig i det offentliga rummet kväll-och nattetid och 

förstärks när de är ensamma. Hotet om det sexuella våldet var en företeelse som bidrog till att 

de kvinnliga medborgarna undvek vissa platser och även utvecklade strategier för att undfly 

att bli utsatt för sexuellt våld. För de kvinnliga medborgarna som deltog i studien ansågs 

närhet mellan platser och hög närvaro som viktiga delar i en framtida stadsplanering. 

Segregationen i samhället upplevdes i sin tur som ett problem för att uppnå en sådan 

stadsplanering. Att undersöka manlighet och dess sociala mekanismer förefaller sig även 

viktigt i strävan efter ett jämställt samhälle. 

 

Resultatet visar också att samhällsplaneringen inkluderar jämställdhet i 

konsekvensbedömningar och checklistor, vilket ska säkerställa att det inte glöms bort. Dock 

finns det inga specifika strategier för att inkludera fler kvinnliga medborgare vid samråd eller 

för att nå ut till specifikt kvinnliga medborgare i planprocessen. En planering för alla 

medborgare var snarare en strategi som samhällsplaneringen tillämpar där inga grupper 

identifieras. Jag diskuterar fördelen med att införa ett genusperspektiv inom 

samhällsplaneringen för att synliggöra rådande normer i samhället och identifiera kvinnor och 

andra grupper i samhället. För att skapa en samhällsplanering som är verkar för alla kan ett 

alternativt tillvägagångssätt innebära att delarna i helheten först utforskas. 
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8. Vidare forskning 
I en vidare forskning kan det vara intressant att bredda undersökningen genom att intervjua 

fler samhällsplanerare och politiker i hela Sverige. På så sätt kan studien erbjuda ett 

övergripande och generellt resultat som visar på vilket sätt jämställdhet implementeras i 

samhällsplaneringen. Även att intervjua män i egenskap av deras kön kan vara av intresse om 

forskaren vill ta reda på hur mäns upplevelser av staden ser ut. Flera globala studier kan 

säkerligen förknippas till samhällsplaneringens utveckling i Sverige. Därför kan det vara av 

intresse att även fördjupa studien till att jämföra jämställdhetsarbetet i samhällsplaneringen i 

andra länder för att ta reda på vilka skillnader eller likheter det finns. En vidare forskning kan 

även undersöka vidare hur en översiktsplanering som inte är könsneutral skulle kunna 

förverkligas och vad en sådan förändring mer djupgående skulle innebära. 
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Bilagor 

 

Intervjuguide 

Information innan intervju: 

•Anonymitet. 

•Sammanställning av intervjun till intervjupersonen? 

•Är det ok att spela in intervjun? 

•Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. 

•Tydliggör begrepp som ex. offentligt rum, planprocess, samråd, samhällsplanering 

 

Del 1: Kvinnliga medborgare 

1. Hur ser din vardag ut? Vilka rörelsemönster har du? 

2. Hur upplever du det offentliga rummet? 

3. Vilka begränsningar upplever du i det offentliga rummet?  

4. Vilka förutsättningar finns det för dig i det offentliga rummet? 

5. Har du någonsin deltagit i ett samråd i en planprocess? 

6. Om inte, vad skulle öka ditt deltagande i planprocesser?  

7. Tror du att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor upplever det offentliga 

rummet? Om ja, på vilket sätt? 

8. Är det offentliga rummet en trygg plats för dig? Ja eller nej, på vilket sätt? 

9. Upplever du att staden är tillgänglig för dig? Är det enkelt att ta sig mellan platser?  

10. Vad är viktigt för dig i stadens utformning för att ditt vardagsliv ska underlättas? 

(Kollektivtrafik, fysiska byggnader, service, tillgänglighet, kort distans till platser osv) 

11. Hur skulle en god stad se ut för din del? 

12. Finns det något som du vill tillägga? 

 

Del 2: Samhällsplaneraren 

1. Hur implementeras jämställdhet inom ditt arbete som samhällsplanerare? 

2. Har du sett några tydliga resultat av jämställdhetsarbetet inom ditt arbete? Vilka projekt har 

resulterat i förändring? 

3. Har du någonsin upplevt att jämställdhetsarbetet har mötts av motstånd på din arbetsplats? 

4. Hur viktigt anser du jämställdhetsarbetet är inom ditt arbete? 

5. Vilket ansvar har samhällsplaneringen för jämställdheten i staden? Vad kan 

samhällsplaneringen bidra med? 

6. Finns det en problematik i att inte kunna identifiera kvinnor som grupp i 

översiktsplaneringen?  

7. Är en könsneutral översiktsplanering bäst för att tjäna allmänhetens intresse? 

8. Hur arbetar du inom din profession med medborgardialog och att säkerställa en 

demokratisk planprocess? 

9. Finns det strategier för att inkludera socialt exkluderade människor i planprocessen?  

8. Hur ser könsfördelningen ut i samråd med medborgare? 

9. På vilket sätt arbetar du/ni med att öka kvinnors deltagande i samråd? 

10. Hur arbetar du/ni med att se till att kvinnors behov och intressen tas hand om i 

planeringen? 

11. Hur ser en god stad ut för dig? 

 

Del 3: Politiker 

1. Hur implementeras jämställdhet i planeringen? 

2. Har du sett några tydliga resultat av jämställdhetsarbetet inom ditt arbete? Vilka projekt har 

resulterat i förändring? 
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3. Har du någonsin upplevt att jämställdhetsarbetet har mötts av motstånd på din arbetsplats? 

4. Hur kan samhällsplaneringen bidra till ett jämställt samhälle?  

5. Hur arbetar du som beslutsfattande ledning med att införliva jämställdhet i planeringen? 

6. Är en könsneutral översiktsplanering bäst för att tjäna allmänhetens intresse? 

7. Hur arbetar du inom din profession med medborgardialog och att säkerställa en 

demokratisk planprocess? 

8. Finns det strategier för att inkludera socialt exkluderade människor i planprocessen?  

9. Hur ser könsfördelningen ut i samråd med medborgare rent generellt? 

10. På vilket sätt arbetar du/ni med att öka kvinnors deltagande i samråd? 

11. Hur arbetar du/ni med att se till att kvinnors behov och intressen tas hand om i 

planeringen? 

12. Vilka metoder används för att exempelvis öka tryggheten hos kvinnor som upplever rädsla 

i det offentliga rummet? Ex. trygghetsvandringar osv. 

13. Hur ser en god stad ut för dig? 

14. Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 

 


