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SAMMANFATTNING

Rationell, objektiv och könsneutral, på detta sätt 
har den fysiska planeringen länge betraktats. 
Men faktum är att de fysiska miljöer vi lever i 
idag nästan som regel är planerade och byggda 
av män, vilket tenderar att spegla manliga uttry-
ckssätt och erfarenheter och kan utifrån en kvin-
nas perspektiv innebära att det finns vissa brister 
i utformningen av rummet. 

Det finns forskning och statistik som visar att 
män och kvinnor idag vistas i det offentliga rum-
met på olika premisser. Hur dessa könsspecifika 
behov ska synliggöras och praktiskt tillämpas i 
fysisk planering är inte helt självklart. Behoven 
kan dessutom variera mellan olika platser, så en 
strategi eller plan som fungerar i ett område be-
höver inte nödvändigtvis fungera i ett annat. 

Syftet med denna studie har varit att utvädera 
de metoder som kan användas för att kartlägga 
offentliga miljöer utifrån ett genusperspektiv. 
Detta för att skapa ett planeringsunderlag som 
möjliggör ett jämställt stadsplanerande. 

I en litteraturstudie undersöktes bakomliggande 
genusteori och könskillnader i förhållande till det 
offentliga rummet. Styrmedel för jämställdhet i 
fysisk planering och planeringsmetoder för jäm-
ställdhet finns också representerade i denna te-
oridel. 

En fallstudie har genomförts i stadsdelen 

Böleäng i Umeå, där en sociotopkartering med 
ett jämställdhetsperspektiv har använts. Studien 
har innefattat en expertvärdering och en bru-
karvärdering. Expertvärderingen har innehållit 
platsobservationer, en space syntax-analys, samt 
en tillgänglighetsanalys. Brukarvärderingen har 
bestått av en webbenkät, fyra individuella inter-
vjuer, en gruppintervju, samt en workshop med 
fritidsbarn.   

Resultatet av studien visar att sociotopkarter-
ingsmetoden är en användbar metod för att 
kartlägga kvinnor och mäns likheter och skillnad-
er i användandet av offentliga miljöer. Metodens 
flexibilitet gör det möjligt använda de analys-
metoder som behövs för att vinkla studien i 
önskvärd riktning. 

Studien visar vidare att skillnader mellan kvin-
nor och mäns användande av utemiljöerna på 
Böleäng inte nämnvärt skiljer sig åt i stadsdelens 
centrala parker och grönområden. 

En viss könsskillnad har uppmärksammats i mer 
perifera naturområden där kvinnor i större ut-
sträckning har angett värden kopplat till frilutsliv 
och sociala aktiviteter. Den stora könsskillnaden 
har att göra med otrygghet där kvinnor i bety-
dligt större utsträckning än män begränsar sitt 
användande på grund av mörker, ödslighet, låga 
människoflöden och rädsla för överfall. 



ABSTRACT

Rational, objective and gender neutral; these are 
words that describe how urban planning histor-
ically has been perceived. The truth is that the 
cities we live in today, almost exclusively are 
planned and built by men, which tend to reflect  
male expressions and experiences. From a fe-
male point of view this could mean that the de-
sign of the urban spaces has flaws.

There are research and statistics that show that 
men and women exist in the urban space on dif-
ferent terms. How these genderspecific needs 
should be made visible and applicable in urban 
planning is not totally obvious. The needs might 
also vary between different places, so a strategy 
that works for one area, might not work for an-
other.

The aim of this study has been to evaluate which 
methods that can be used to map public plac-
es from a gender perspective. This in order to 
create a planning base that can enable a gender 
equal urban planning. 

For the litterature study, gender theory and gen-
der differences relative to urban spaces has been 
studied. Laws and regulations for gender equali-
ty along with planningmethods for gender equal-
ity are also represented in this section.

A case study have been implemented in Böleäng, 
a district in Umeå, where a mapping of socio-
topes with a genderperspective has been used. 
The study contains an expert evaluation and a 
user evaluation. The expert evaluation contains 
observations, a space syntax-analysis and an ac-
cessibility analysis. The user evaluation contains 
an internet survey, four individual interviews, a 
group interview and a workshop with kids. 

The results of the study show that mapping of so-
ciotopes is a useful method to show differences 
in use of urban spaces between men and wom-
en. The flexibility of the method enables the use 
of necessary methods for analysis in order to aim 
the study in a desirable direction.

The study further shows that the use of urban 
spaces between men and women is not that dif-
ferent when it comes to parks and green areas in 
the centre of the district.  A small difference in 
use can be seen in more outlying natural areas, 
where women to a higher extent have entered 
values associated with outdoor life and social ac-
tivities. The biggest difference between men and 
women though has to do with unsafety where 
women to a higher extent then men limits their 
use of public spaces due darkness, desolation, 
low human flows and fear of assault.
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 Inledning

1.1 BAKGRUND
Hållbar stadsutveckling handlar om att de mil-
jöer vi planerar och bygger idag också ska vara 
goda och hälsosamma att leva i för kommande 
generationer (Boverket, 2015). Hållbarhets-
begreppet bärs upp av tre pelare som i sig är 
beroende av varandra: ekonomisk hållbarhet, 
ekologisk hållbarhet och social hållbarhet (KTH, 
2015). Om social hållbarhet har det skrivits och 
forskats allt mer sedan slutet på 90-talet, vilket 
tyder på att denna aspekt spelar en viktig roll för 
utvecklingen av våra hållbara städer (Boverket, 
2010). Social hållbarhet har i stor utsträckning 
handlat om hur människors handlingar och atti-
tyder kan påverka den ekologiska hållbarheten, 
detta eftersom miljöfrågan har varit huvudfokus 
i hållbarhetsdebatten. Men den sociala faktorn 
är i sig ett nyckelvärde för hållbar utveckling som 
innebär att människor lever ett gott liv och att 
våra stadsmiljöer hjälper till att bidra till detta 
(Olsson, 2015). Boverket har definierat socialt 
hållbar stadsutveckling som att olika gruppers 
behov synliggörs och tas hänsyn till. Här lyfts 
jämställdhet mellan kvinnor och män fram som 
en avgörande faktor (Boverket, 2010). Jämställ-
da stadsmiljöer kan till exempel stärka klimatar-
betet. Kvinnor cyklar och reser kollektivt i större 
utsträckning, medan män kör mer bil. Snöröjning 
är ett exempel på ett område som länge styrts 
av manliga normer där bilvägar har varit pri-
oriterade trots att fler olyckor sker på gång- och 
cykelvägar vintertid. Många städer har nu sett 
över sin snöplogning och prioriterar gång- och 
cykelstråk framför bilvägar (Dymén, 2014). Det-
ta bidrar till att stärka jämställdheten vad gäller 
framkomlighet, men kan på sikt också bidra till 
att vi väljer mer hållbara färdmedel. Trygghet-
saspekten är också en fråga som inte kan förbis-

es när man talar om jämställdhetsarbetet i våra 
stadsmiljöer. Undersökningar har sedan 70-talet 
entydigt visat på att kvinnor upplever en större 
otrygghet än män i det offentliga rummet. Detta 
trots att kvinnor statistiskt sett är mindre våld-
sutsatta än män i offentliga miljöer (Anders-
son-Ek, 2009). Otrygghet har visat sig vara den 
mest begränsande faktorn för kvinnors rörelse i 
offentligheten (Andersson, 2005). För att skapa 
miljöer där män och kvinnor kan röra sig på lika 
villkor är det viktigt att som planerare vara med-
veten om dessa könsskillnader.   

JÄMSTÄLLDHET & DAGENS 
SAMHÄLLSPLANERING

Rationell, objektiv och könsneutral. På detta sätt 
har den fysiska planeringen länge betraktats 
(Larsson, 2006). Men faktum är att de fysiska mil-
jöer vi lever i idag nästan som regel är planerade 
och byggda av män. Detta tenderar att spegla 
manliga uttryckssätt och erfarenheter och in-
nebär utifrån en kvinnas perspektiv att det finns 
vissa brister i utformningen rummet (Listerborn, 
1999). Trots att planeraryrket idag består av un-
gefär lika många kvinnor som män, betyder inte 
det att de miljöer som planeras automatiskt blir 
mer jämställda (Boverket, 2006). Att vara kvinna 
innebär inte att man automatiskt är duktig på 
eller intresserad av jämställdhetsfrågor (Lars-
son & Jalakas, 2008). Planeraryrkets historiskt 
manliga dominans gör också att studenter i fy-
sisk planering och byggande utbildas i en tradi-
tionellt manlig planerarroll. Jämställdhetsarbete 
är en kunskapsfråga och att ändra attityder och 
tankesätt är tidskrävande (Boverket, 2006). 
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HISTORIK

Genom att titta i backspegeln kan man få en 
förståelse för hur föreställningar om vad som 
anses vara manligt respektive kvinnligt har for-
mats över tid och fortsätter att formas i varje 
specifik kontext (Andersson, 2005). 1800-talets 
framväxande storstäder uppfattades som smutsi-
ga, farliga och riskfyllda. Samtidigt erbjöd staden 
större frihet och ökade möjligheter vilket gjorde 
den tilldragande och attraktiv att leva i. Offent-
ligheten var en plats för mannen. Kvinnans plats 
ansågs vara i hemmet och kvinnor som sågs ute 
i offentliga miljöer, speciellt efter mörkrets in-
brott och utan manligt förkläde, stämplades som 
lössläppta. Begreppet offentlig kvinna var under 
denna tid likställt med prostituerad (Larsson & 
Jalakas, 2008).

Vid 1900-talets början rörde sig kvinnor främst 
i den privata sfären, vilket gjorde dem väldigt 
beroende av män, både socialt och ekonomiskt. 
Samhällets struktur utgjordes av en offentlig, 
kommersiell och beslutsfattande sfär där män-
nen fanns, samt en privat och reproducerande 
sfär, hemmet, där kvinnorna fanns. Denna ekon-
omiska ideologi understödde synen på det man-
liga som aktivt och utåtriktat och det kvinnliga 
som passivt och omvårdande. Dessa föreställn-
ingar om de olika könens essens lever kvar än 
idag, men inte lika tydligt och uttalat (Friberg, et 
al., 2005).

Allt eftersom fick kvinnor mer rörelseutrymme 
och framväxten av de stora varuhusen pekas 
ut som en viktig företeelse för kvinnans ökade 
rörelse i offentligheten. Kritiker hävdar dock att 
varuhusen återskapade och förstärkte könsste-
reotyper och fungerade som ett uttryck av det 
patriarkala samhällets manipulation av kvinnan. 
Andra anser att varuhusen verkade frigörande 
för kvinnorna (Ortiz, 2012). Varuhusen var, bort-
sett från kyrkan, den första offentliga plats där 
kvinnor kunde röra sig självständigt utan ett 
manligt förkläde (Ganetz, 2005).

Att nå ut i offentligheten, både politiskt men 
också rumsligt var något den tidiga kvin-
norörelsen kämpade för (Friberg, et al., 2005). 
1921 fick kvinnor rösträtt i Sverige och under 
1920-talet började frågor lyftas om kvinnornas 

förutsättningar att delta i samhällsbyggandet 
(Lundkvist, 1998). 

I efterkrigstidens Sverige byggdes folkhemmet 
upp. Kvinnor kom att ses som experter på frågor 
om familj och hem och fick ett större inflytande 
i skapandet av det offentliga rummet. Detta var 
dock framför allt gällande frågor om boende och 
närmiljö (Friberg, et al., 2005).

Femtiotalet beskrivs ofta som ett bakslag för 
kvinnokampen. När ekonomin blev starkare 
stannade många kvinnor hemma och tog hand 
om hushållet. 

Under sextiotalet växte dock en ny våg av kvin-
norörelse fram. De centrala frågorna var då sex-
ualiserat våld, det oavlönade hemarbetet och 
lika lön för lika arbete. Om kvinnokampen un-
der sekelskiftet främst handlat om kvinnornas 
tillgänglighet till det offentliga, handlade detta 
främst om det privata (Friberg, et al., 2005). Un-
der denna period började könsmaktrelationer 
att studeras på universiteten. Frågor om kön 
började också väckas inom yrkesgrupper som 
analyserade eller skapade rum. Kvinnors rädsla 
för övergrepp i det offentliga rummet var en frå-
ga som tidigt började problematiseras (Friberg, 
et al., 2005).

Under sjuttiotalet kom en växande kritik mot 
bostadsområdenas utformning och den generel-
la samhällsutvecklingen. Kvinnor satte sig emot 
funktionalismen och planeringen som utgick if-
rån bilden av en man som körde bil till arbetet 
och en kvinna som arbetade i hemmet eller i 
dess närhet. Kvinnorna upplevde att deras erfar-
enheter inte togs i beaktande vid utformningen 
(Larsson & Jalakas, 2008). 

1979 hölls den första nordiska konferensen ”Byg-
ga och bo på kvinnors villkor”. Konferensen blev 
startpunkten för att föra in kvinnors specifika 
behov och erfarenheter och problematiserin-
gen kring kön i den fysiska planeringen (Larsson, 
2005). 1982 bildades kvinnors byggforum som 
ett partipolitiskt obundet riksomfattande nätverk 
för kvinnor inom byggbranschen. Nätverket som 
nu har varit aktivt i över 30 år, går över yrkes-

1800
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1920

1940
1950

1960
1980

1970



12

 Inledning

gränserna och lyfter frågor om planering, byg-
gande och förvaltning ur ett maktkritiskt pers-
pektiv (Joksimovic, 2015). 

På den politiska scenen började det röra på sig 
under slutet av 90-talet. Redan 1979 hade FN:s 
generalförsamling antagit kvinnokonventionen, 
men då jämställdhetsarbetet inte haft önskvärd 
effekt antogs 1995 den så kallade pekingplattfor-
men (Norlin & Rönngren, 2011). Denna plattform 
fungerade som en konkretisering av hur arbetet 
internationellt med jämställdhet skulle utföras 
(Norlin & Rönngren, 2011). 1996 gav Boverket 
ut rapporten Hela Samhället. Detta efter att 
regeringen gett Boverket i uppgift att studera 
bebyggelse, rumslig utveckling och markan-
vändning ur ett jämställdhetsperspektiv. Denna 
rapport anses vara en av de första skrifterna som 
har behandlat jämställdhet och fysisk planering 
och har varit en inspirationskälla för många av 
de tidiga projekt som genomförts med ett ge-
nusperspektiv inom samhällsplanering (Friberg 
& Larsson, 2002). 

2001 fick Sverige ett transportpolitiskt delmål om 
jämställdhet. Detta har lett till att bland annat 
Trafikverket, har tagit fram en mängd rapporter 
om ämnet (Larsson & Jalakas, 2008). Resvaneun-
dersökningar kopplat till manliga och kvinnliga 
resmönster har blivit allt vanligare och det börjar 
nu finnas en god kunskapbas om ämnet. Tyvärr 
är ett liknande intresse för genusperspektiv 
och stadsplanering ännu inte lika utbrett (Skog, 
2014). Boverket har sedan 2006 kommit ut med 
ett antal skrifter för att underlätta arbetet med 
jämställdhet och fysisk planering. Dessa rapport-
er erbjuder både en kunskapsöversikt och konk-
reta verktyg för hur man kan arbeta med genus-
frågan inom planering. Jämna steg, Vidga vyerna 
och Jämställdhet på dagordningen är några 
exempel på sådana skrifter. Många länsstyrels-
er har också arbetat fram checklistor med ett 

jämställdhetsperspektiv för att integrera frågan 
i kommunernas arbete med både översiktsplan-
er och detaljplaner. Samtliga länsstyrelser måste 
ha en person anställd som är särskilt sakkun-
nig i jämställdhet. Ett fåtal kommuner, bland 
annat Umeå kommun har också en jämställd-
hetsstrateg anställd vars roll är att stötta kom-
munens verksamhet att nå de uppsatta jämställ-
dhetsmålen (Gustavsson, 2015). Detta till trots 
så går jämställdhetsarbetet inte framåt i den takt 
som är önskvärd. Ämnet är väldigt komplext och 
kan vara svårt att konkretisera och applicera på 
den fysiska miljön. Diskussioner om jämställd-
het blir ofta känsliga och argumenten personliga, 
istället för att de baseras på vetenskapliga fakta 
(Grönvold, 2009). 

I Boverkets rapport Vidga vyerna redovisas några 
goda exempel på hur jämställdhetsmetoder har 
tillämpats i planprocessen. 2014 införde regerin-
gen ett statligt stöd till utvecklingsprojekt vars 
syfte är att skapa jämställda offentliga miljöer 
(Boverket, 2014). När det gäller fysiska platser 
och gestaltning av utemiljöer så är exemplen där 
genusperspektivet fått stå i fokus fortfarande få. 
Rosens röda matta i Malmö är kanske det mest 
kända exemplet där en grupp unga tjejer från 
Rosengård under en sommar fick arbeta med att 
omforma en parkeringsplats till en aktivitetsplats 
utifrån deras erfarenheter och behov (Björnson, 
2013) I Göteborg målades en basketplan rosa för 
att tydliggöra tjejernas rätt att vistas på platsen 
(Brodin, 2014). I Umeå genomförs under 2015-
2016 projektet Frizon, som syftar till att utma-
na normer som gör anspråk på den offentliga 
miljön. En medborgardialog med fokusgrupper 
bestående av unga tjejer har genomförts och re-
sultatet ska så småningom utmynna i gestaltning 
av en mötesplats i Årstidernas park (Umeå kom-
mun, 2015) 

2000

2010
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1.2 PROBLEMFORMULERING

Det finns forskning och statistik som visar att 
män och kvinnor idag vistas i det offentliga rum-
met på olika premisser. Hur dessa könsspecifika 
behov ska synliggöras och praktiskt tillämpas i 
fysisk planering är inte helt självklart. Behoven 
kan dessutom variera mellan olika platser, så 
en strategi eller plan som fungerar i ett område 
behöver inte nödvändigtvis fungera i ett annat. 
I strävan mot en jämställd framtid är dessutom 

målet att dessa behov inte ska vara könsspecifi-
ka överhuvudtaget (Larsson & Jalakas, 2008). 
Det vore därför önskvärt att hitta analysmetod-
er som åskådliggör dagens situation och behov, 
samtidigt som dessa metoder inte får befästa 
befintliga könsnormer inför framtiden. Det efter-
strävansvärda är en flexibel kartläggningsmetod 
med ett genusperspektiv.   

1.3 SYFTE & MÅL

Syftet med studien är att utvårdera vilka metod-
er som är användbara för att kartlägga offentli-
ga platser utifrån ett genusperspektiv, samt att 
undersöka könets betydelse för rörelse på dessa 
platser.

Målet är att visa hur frågan om genus kan lyftas i 
analysen av befintliga miljöer, samt att skapa ett 
planeringsunderlag som tydliggör kvinnor och 

mäns likheter och skillnader vad gäller vistelsen 
och värderingen av offentliga rum. 

Kunskaperna från den teoretiska studien kom-
mer att tillämpas på stadsdelen Böleäng i Umeå. 
Detta som en del av ett förundersökningsarbete 
för en kommande projektering av en stadsdel-
spark i området.

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR
Frågorna som ska undersökas är: 

HUR KAN EN KARTLÄGGNING AV BEFINTLIG MILJÖ GENOMFÖRAS PÅ OFFENTLIGA PLATSER 
UTIFRÅN ETT GENUSPERSPEKTIV? VILKEN/VILKA METODER KAN ANVÄNDAS?

HAR KÖN BETYDELSE FÖR HUR DE BOENDE PÅ BÖLEÄNG VÄRDERAR OCH VISTAS I 
OFFENTLIGA MILJÖER?

HUR KAN GENUSPERSPEKTIVET INFÖRLIVAS I DEN FYSISKA PLANERINGEN?
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1.5 METOD

KVALITATIV & KVANTITATIV METOD
Det finns två olika perspektiv ur vilka ett forsk-
ningsbart problem kan belysas. Det kan vara 
antingen med ett kvalitativt eller kvantitativt 
perspektiv (Olsson & Sörensen, 2011). Ett kvali-
tativt angreppssätt beskrivs ofta som subjektivt 
och flexibelt, med frågeställningar som får växa 
fram och fördjupas över tid. De resultat som 
kommer fram är ofta djupgående och behandlar 
en specifik kontext. Ett kvantitativt angreppssätt 
beskrivs istället som objektivt och strukturerat, 
med frågeställningar som följer en förutbestämd 
mall. De resultat som kommer fram med en 

kvantitativ metod är som regel generella och 
metoden kan appliceras på andra liknande studi-
er (Olsson & Sörensen, 2011).  

I denna studie finns både ett kvalitativt och ett 
kvantitativt angreppssätt av värde. Syftet är att 
hitta en analysmetod som ska kunna appliceras 
på andra miljöer än just den studerade. De re-
sultat som presenteras kommer dock att vara 
specifika och kan inte appliceras på andra mil-
jöer. En analys av just dessa specifika miljöer be-
höver då genomföras. 

LITTERATURSTUDIE
En litteraturstudie har genomförts för att få en 
djupare kunskap om jämställdhet inom fysisk 
planering, samt för att se vilka metoder som 
finns och används inom området. Jämställdhets-
databasen JÄMDA som är utvecklad av Nationel-
la sekretariatet för genusforskning och Kvinn-
Sam vid Göteborgs universitet har varit en god 
resurs i sökandet efter litteratur och rapporter. 
Webbportalen www.jamstall.nu som finansieras 
av regeringen och erbjuder fakta och nyheter om 
jämställdhet har genom artiklar gett uppdaterad 
information om vad som händer just nu inom 
området. Boverkets rapporter om jämställdhet 
och samhällsplanering från 2006 och framåt har 
gett en översiktlig och sammanfattande bild av 
området. Rapporterna har också hänvisat till an-
nan litteratur inom ämnesområdet för mer djup-
gående information. Litteratur från forskare som 
Tora Friberg, Anita Larsson, Carina Listerborn och 

Birgitta Andersson har varit centrala i teoridel-
en i detta arbete med böcker som Jämställdhet 
nästa!, Speglingar av rum och Ojämställdhetens 
miljöer. Sökningar har även gjorts i Luleå uni-
versitetsbiblioteks databas Primo. Sökningarna 
i databaserna skedde under september-okto-
ber 2015. Inom forskningsområdet finns många 
internationella bidrag, främst från USA och En-
gland. I denna studie har dock svensk forskning 
och litteratur prioriterats då syftet har varit att 
hitta metoder för att analysera den svenska sam-
hällsstrukturen utifrån de nationella jämställd-
hetspolitiska målen.  

De sökord som har använts är jämställd, stad-
splanering, genus, samhällsplanering, sociotop-
kartering, metoder, gender equality, urban plan-
ning, urban design, trygghet.
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1.6 FOKUS & AVGRÄNSNINGAR

I detta arbete tas endast jämställdhet mellan 
kvinnor och män i beaktande. Genusbegreppet 
innefattar egentligen mycket mer. Till exempel 
har intersexualitet och transsexualitet inte be-
handlats i detta arbete. Orsaken till detta är för 
att begränsa arbetets omfattning. 

När man talar om asymmetriska maktstrukturer 
och vem som tar plats i de offentliga miljöerna 
så är det inte bara kön som spelar roll. Ålder, et-
nicitet, klass och funktionstyper har också stor 
betydelse. Också här har en avgränsning gjorts 

där arbetet endast tar hänsyn till kön för att be-
gränsa studiens omfattning. 

Ett stort antal metoder för hur jämställdhets-
frågan kan få ta plats i planeringen har stötts på  
under arbetet. I teoridelen har därför en avgrän-
sning gjorts där de metoder som är mest van-
ligt förekommande idag, samt kan appliceras på 
analys av redan byggd miljö har redogjorts för.
Fallstudien är förlagd i ett geografiskt avgränsat 
område på Böleäng i Umeå se figur 3.
 

1.7 DISPOSITION
Kapitel 2 består av litteraturstudie och bakomlig-
gande teori. Här ges en begreppsdefinition, ba-
komliggande forskning om könsskillnader och en 
översikt om vilka styrmedel och lagar som finns 
vad gäller jämställdhet och fysisk planering. Här 
beskrivs också ett urval av de metoder som an-
vänds idag för att lyfta in genusperspektivet i 
planeringen. 

I kapitel 3 ges en projektbeskrivning av fallstu-
dien med bakomliggande motiv till studiens 
genomförande. Här ges också en områdes-
beskrivning av stadsdelen Böleäng som har varit 
den geografiska avgränsningen för fallstudien.

I kapitel 4 presenteras de metoder som har an-

vänts sociotopkarteringen av Böleäng.

I kapitel 5 presenteras de resultat som framkom-
mit genom expert- och brukarvärderingar. 

I kapitel 6 genomförs en analys av de resultat som 
framkommit genom expert- och brukarvärder-
ingar. I slutet av detta kapitel presenteras även 
sociotopkartan för Böleäng.

I kapitel 7 återfinns diskussion och slutsats.

Kapitel 8 innehåller litteraturförteckning

Kapitel 9 innehåller studiens bilagor.



TEORI
2



17

Teori

2.1 BEGREPPSDEFINITIONER

JÄMSTÄLLDHET

För att arbete med jämställdhetsfrågor i fysisk planering ska bedrivas på ett bra 
sätt så är det viktigt att ha bakomliggande kunskap. Genusteorin ger en bra grund 
för att tänka in kön i planeringsfrågor (Andersson, 2005).I detta kapitel följer en 
beskrivning av de begrepp som används i detta arbete.

Förvirring kan lätt uppstå vad gäller skillnaden 
mellan begreppen jämställdhet och jämlikhet. 
Jämlikhet betyder att alla människor har lika 
värde oavsett faktorer som klass, etnicitet, sex-
ualitet och kön. Begreppet jämställdhet behand-
lar uteslutande förhållandet mellan kvinnor och 
män. Jämställdhet innebär att kvinnor och män 
har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom alla områden i livet (Andersson, 2005). 

Jämställdhetsarbete kan vidare delas in kvanti-
tativt och kvalitativt. När man pratar om kvanti-
tativt jämställdhetsarbete så syftar man på kön-
suppdelad statistik. Om könsrepresentationen 
är större än 60/40 i en grupp så anses den vara 
kvinnodominerad respektive mansdominerad. 
Arbete med normer, samt kvinnor och mäns er-
farenheter och värderingar benämns som kvali-
tativ jämställdhet (SCB, 2014). 

GENUS
Genus är inte att betrakta som ett statiskt be-
grepp utan ska istället ses som en ständigt 
föränderlig process. Ordet genus definierar vad 
som anses vara kvinnligt respektive manligt i 
ett visst samhälle vid en viss tidpunkt (Bover-
ket, 2010). På 1600-talet ansågs det till exempel 
manligt att gråta, ju högre desto bättre. I dagens 

samhälle klassas den företeelsen snarare som 
något omanligt (Larsson & Jalakas, 2008). Idag 
skiljer man på begreppen kön och genus. Genus 
brukar beskrivas som sociala, kulturella och his-
toriska skillnaderna mellan män och kvinnor. Kön 
beskriver i sin tur vår biologiska könstillhörighet, 
vilken är medfödd (Larsson & Jalakas, 2008).
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GENUSORDNING

Genusordningen är ett begrepp som beskriver 
hur det problematiska med föreställningar om 
kön är att de skapar maktasymmetrier. Mannen 
har historiskt sett ansetts vara normen vilket har 

lett till en underordning av kvinnor som grupp. 
Denna maktobalans har även påverkan på sam-
hällsplaneringen (Boverket, 2010).        

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
I Sverige är jämställdhetsintegrering den hu-
vudsakliga strategin som används för att uppnå 
jämställdhet (Boverket, 2010). Under 2014 fick 
Boverket, tillsammans med 17 andra statliga 
myndigheter i uppdrag att arbeta med jämställ-
dhetsintegrering av sin kärnverksamhet (Bover-
ket, 2015:23). Strategin utgår från regeringens 
jämställdhetspolitik och innebär att jämställd-
hetsperspektivet ska integreras i det dagliga ar-
betet och genomsyra alla beslut som fattas (Läns-
styrelsen Dalarna, 2013). Strategin tillkom vid 
FN:s konferens i Beijing 1995 (Lorentzi & Lund-
kvist, 2001) som ett medel för att jämställdhets-

frågorna inte längre skulle hamna i skymundan 
(Länsstyrelsen Hallands län, 2009). Jämställd-
hetsintegrering handlar om att förändra norm-
er, ifrågasätta invanda tankesätt och omfördela 
makt och resurser i den ordinarie verksamheten. 
Det är därför viktigt att arbetet utförs av dem 
som normalt arbetar i verksamheten (Lorentzi & 
Lundkvist, 2001). Fördelen med detta arbetssätt 
är att jämställdhetsarbetet inte kan åläggas en 
speciellt jämställdhetsansvarig, utan blir allas 
ansvar och en självklar del i arbetet (Larsson & 
Jalakas, 2008).

Skyltar är ett exempel på genusordningen i samhället. Här är det generellt sett mannen som är 
normen.
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2.2 KÖNSSKILLNADER

Tillgången till det offentliga rummet är en grun-
dläggande demokratiskt rättighet (Andersson-Ek, 
2009). Men var vi än befinner oss finns det köns-
specifika förväntningar på våra beteenden. Den 
byggda miljön runt omkring oss är i sig gender-
iserad, alltså könskodad, och under dygnets alla 
timmar så omgenderiseras den. Hur vi tolkar och 
upplever omgivningen förändras alltså beroende 
på vilken tid på dygnet som vi betraktar rummet. 
Ett rum som upplevs vara kvinnligt kodat på da-
gen, kan kännas tydligt manligt präglat på kvällen 
(Forsberg, 2005). Asymmetriska genusrelationer 
skapas inte av den fysiska planeringen. Däremot 

så reflekteras och befästs den könsmaktordning 
som är dominerande vid planeringstillfället i det 
fysiska rummet. Det urbana rummet blir alltså ett 
uttryck för nedärvda sociala relationer (Forsberg, 
2005). Namn på platser och gatunamn speglar 
oftare män och traditionellt sett manliga yrken, 
än motsvarande kvinnor och kvinnliga erfaren-
heter. Det finns också en tydlig skillnad i hur män 
och kvinnor avbildas i offentlig konst och statyer. 
Män porträtteras ofta som aktiva, kraftfulla och 
påklädda, medan kvinnor ofta porträtteras som 
avklädda, passiva och namnlösa (Friberg, 2005).    

GENUS & DET OFFENTLIGA RUMMET

I Sverige lever kvinnor och män idag till syn-
es ganska lika liv. Pojkar och flickor går i skola, 
vidareutbildar sig och förvärvsarbetar. Ändå skil-
jer sig levnadsmönster och levnadsförhålland-
en på en generell nivå mellan män och kvinnor 
fortfarande mycket åt. Den genomsnittliga sys-
selsättningsgraden i Sverige var 2013 för kvinnor 
77 procent och för män 82 procent, men 30% 
av kvinnorna arbetar då deltid att jämföra med 
männens 11%. Kvinnors lön är dessutom 82% av 
männens lön, vilket visar på ekonomisk ojäm-
ställdhet (SCB,2014). 

Statistik visar att kvinnor utför mer obetalt he-
marbete än män och att könsrollerna blir tydlig-
are mellan makar när en familj får barn (Bover-
ket 2006). Kvinnor är dessutom föräldralediga i 
betydligt större utsträckning än män (SCB, 2014) 

Män har större tillgång till bil och reser längre 
sträckor (Boverket, 2006). Kvinnor åker mer 
kollektivt, dels på grund av att de ofta har lägre 
lön men också för att om ett hushåll har bil så 
nyttjas den oftast av mannen (Andersson-Ek, 
2009). 

En intressant könsskillnad i vardagslivsmönstret 
har att göra med motion. Historiskt sett har 
idrottande ansetts vara manligt (FoU, 2004:5), 
men i en undersökning som SCB har gjort så visar 
det sig att utomhusidrott är vanligare bland kvin-
nor än bland män från 16 år och uppåt. Könsskill-
naden blir dessutom tydligare i åldersgrupperna 
mellan 35-64 år. Män i åldern 20-64 lägger dock 
mer tid på fritidssysselsättningar än kvinnor i 
samma åldersspann (SCB, 2014)  

VARDAGSLIV
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Den mest uppmärksammade skillnaden i hur män 
och kvinnor lever sitt vardagsliv har dock att göra 
med otrygghet. Otryggheten och rädslan för att 
utsättas för brott är den mest begränsande fak-
torn för kvinnor och deras rörelse i det offentliga 
rummet (Andersson-Ek, 2009).Detta faktum pro-
ducerar och reproducerar manlig överordning, 
det vill säga en assymetrisk genusordning. Det 
har också inverkan på den generella bilden om 
hur kvinnor ska vara, vilka platser de får befinna 
sig på och när de får befinna sig på dessa platser. 
Riskupplevelserna är på så sätt tätt sammankop-
plade till social, politisk och ekonomisk ojäm-
ställdhet. Anledningen till att kvinnor förhåller 
sig till risken att drabbas av sexuellt våld kan inte 
direkt härledas till den byggda miljön. Däremot 
finns det ett samspel mellan platser och sociala 
relationer. Otrygghet i det offentliga rummet är 
något som både kvinnor och män upplever. Att 
undvika platser som upplevs vara hotfulla och 
farliga förekommer bland båda könen, men det 
sker i betydligt större utsträckning bland kvinnor. 
Kvinnor och män är båda rädda för andra män. 
Skillnaden är att om en plats är folktom kan det 
räcka för en kvinna att möta en annan man för att 
hon ska känna sig otrygg. En man upplever sällan 
otrygghet i mötet med en annan ensam man och 
definitivt inte i mötet med en ensam kvinna. Den 
stora skillnaden i män och kvinnors rädsla hand-
lar om kvinnors riskberäknande för att bli våldta-
gen eller sexuellt trakasserad. Generellt sett vis-

ar undersökningar att mörker, kvällar och nätter 
är en gemensam faktor för kvinnors otrygghet 
(Andersson, 2005) 

Boverket har sammanställt ett par kriterier för 
vad trygga platser ofta uppfyller (Boverket, 
2010):

De är överblickbara
De ger kontakt med omgivningen
De är befolkade
De går att orientera sig i
Det finns en blandning mellan vägar och bebyg-
gelse
De är välskötta

När det gäller barn och ungas upplevelse av 
otrygghet i den offentliga miljön så behöver den 
inte alls överenstämma med vad vuxna anser sig 
veta om otrygga platser (Länsstyrelsen i Hallands 
län, 2009). En studie som barnombudsmannen 
har genomfört för mellanstadiebarn och upp till 
gymnasieåldern visar att flickor och pojkar kän-
ner sig likvärdigt trygga i sina bostadsområden. 
Könsskillnaden uppkommer på frågorna om 
att vara ute på kvällar och nätter, samt att åka 
kollektivt. Här känner sig flickorna betydligt mer 
otrygga än pojkarna. Ju yngre barnen är, desto 
mer otrygga känner de sig (Barnombudsman-
nen, 2007)

OTRYGGHET I DEN OFFENTLIGA MILJÖN
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Forskning har visat att både flickor och pojkar blir 
mer aktiva i sin lek när de befinner sig utomhus. 
Leken utomhus blir också ofta mer könsneutral 
än leken inomhus eftersom det saknas traditio-
nella pojk- och flickleksaker. Man har dock sett 
att pojkar rör sig över större ytor i sin lek och att 
flickor tenderar att leka på mindre, avgränsande 
områden som gärna är i skydd av till exempel 
buskar eller lekstugor (Mårtensson, 2004). Flick-
or har generellt sett ett större intresse för smi-
dighetsträning än av att utveckla sin fysiska styr-
ka. Detta tar sig uttryck i att flickor till exempel 
tycker om att stå på händer och hjula i större ut-

sträckning än vad pojkar gör. Pojkar däremot har 
ett större behov av att testa sina muskler och gör 
detta genom att springa och tävla med varandra 
(Norén-Björn, 1999). Pojkar spelar mer fotboll 
än flickor, men när det gäller bollsporter så visar 
studier att bollsinnet är lika utvecklat hos flick-
or som hos pojkar. Orsaken till att pojkar spelar 
mer fotboll anser Norén-Björn har att göra med 
sporten domineras av män. När pojkarna spelar 
fotboll så handlar det inte främst om tävling utan 
om rollekar där pojkarna identifiera sig med sina 
idoler (Norén-Björn, 1999). 

FLICKOR & POJKARS UTOMHUSLEK
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2.3 STYRMEDEL FÖR JÄMSTÄLLD-   
   HET I FYSISK PLANERING
Styrmedel, direktiv och lagstiftning är ingen ga-
ranti för att få ett fungerande jämställdhetsar-
bete. Däremot har det visat sig att förutsättning-
arna förbättras markant om verksamhetens 
ledning, styrelse och chefer tydligt legitimerar 
jämställdhetsarbetet (Andersson, 2005).

I dagens Sverige finns det inga formella eller 

rättsliga hinder mot jämställdhet (Boverket, 
2006). Inom den fysiska planeringen regleras 
arbetet ganska hårt av lagar och förordningar 
(Lundkvist, 1998). Följande stycke ger en över-
blick över vilka lagar, förordningar, styrmedel och 
mål som finns i Sverige idag rörande jämställdhet 
och fysisk planering.

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv. Regeringen arbetar utifrån detta övergripande mål efter 
fyra delmål (Regeringskansliet, 2014):

 1. EN JÄMN FÖRDELNING AV MAKT OCH INFLYTANDE
     Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma 
     villkoren för beslutsfattandet.

 2. EKONOMISK JÄMSTÄLLDHET
     Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete  
     som ger ekonomisk självständighet livet ut.

 3. JÄMN FÖRDELNING AV DET OBETALDA HEM- OCH OMSORGSARBETET
     Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på  
     lika villkor.

 4. MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA
     Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

FIgur 1. Regeringens jämställdhetspolitiska mål
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Målen tar sin utgångspunkt i att dagens samhälle 
inte är jämställt, men att de är nåbara och efter-
strävansvärda (Boverket, 2010).

Från en demokratisk synvinkel så är det första 
delmålet av stor vikt. Fördelningen mellan män 
och kvinnor behöver vara jämn, både som med-
borgare, politiker och professionella planerare, 
när beslut ska fattas. Medvetenhet bör dock fin-
nas om att ett jämställt samhälle inte automa-
tiskt blir till bara för att kvinnor finns represen-
terade i verksamheten (Larsson & Jalakas, 2008).

Delmål två och tre kan direkt kopplas till fysisk 
planering. Den rumsliga utformningen kan ge 
förutsättningar för att väva samman den privata 
sfären med den offentliga sfären och på så sätt 
underlätta vardagslivet för både kvinnor och 
män (Larsson & Jalakas, 2008).    
 
För delmål fyra har den fysiska planeringen ett 
stort ansvar. Även om den största delen av våld 
mot kvinnor sker i hemmet, finns det planer-
ingsåtgärder att tillgå som minskar möjligheten 
till våld i det offentliga rummet (Larsson & Jalak-
as, 2008).

DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
Den lagliga rätten att förflytta sig och använda sig 
av det offentliga rummet är densamma för både 
kvinnor och män i Sverige (Andersson, 2005). 
Riksdagens övergripande mål för transportpo-
litiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsör-
jning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet (Proposition 2008/09:93, 2009). Under 
detta övergripande mål finns indelningen hän-
synsmål och funktionsmål, vilka i sin tur är in-
delade i olika målpreciseringar. Funktionsmålet 

har att göra med tillgänglighet och här återfinns 
målpreciseringen jämställt transportsystem 
(Trafikanalys, 2015). Detta betyder att järnvägs- 
och vägtransportsystemens utformning ska svara 
mot både kvinnors och mäns transportbehov. 
Möjligheten att påverka utformning, tillkomst 
och förvaltning ska också vara lika för kvinnor 
och män. På samma sätt som kvinnor och mäns 
värderingar om systemen ska bära samma vikt 
(Andersson, 2005).

PLAN- & BYGGLAGEN, PBL
I Plan- och bygglagens portalparagraf anges att 
en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden ska främjas (SFS 
2010:900). 1987 antogs propositionen till PBL. 
I den texten framkommer det tydligt att den fy-
siska planeringen kan bidra till människors mö-
jlighet att leva jämställda liv. Man lyfter frågan 
om vardagslivsproblematiken, där arbetsmark-

nader, kollektivtrafik, service och bebyggelse 
behöver samordnas för att underlätta för kvin-
nor och män att på jämlika villkor delta i sam-
hällslivet och förvärvsarbeta. I portalparagrafen 
används formuleringen jämlika levnadsförhål-
landen inom vilken jämställdhet mellan kvinnor 
och män inryms (Larsson & Jalakas, 2008). 
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2.4 PLANERINGSMETODER MED   
  JÄMSTÄLLDHETSPROFIL

Boverket har i sin rapport Vidga vyerna, 2010 
sammanställt ett antal metoder för att arbe-
ta med jämställdhet i den fysiska planeringen. 
Många kommuner och länsstyrelser har också 
skrivit rapporter om samhällsplaneringsprojekt 
som har haft jämställdhetsprofil. Huvuddelen 
av dessa källor behandlar planprocessen och 
hur jämställdhetsperspektivet kan integreras vid 

framtagandet av översiktsplaner och detaljplan-
er. Det finns färre exempel på metoder som kan 
användas för att analysera den redan byggda mil-
jön utifrån ett underhålls- eller ombyggnadsbe-
hov. I detta stycke presenteras ett antal metoder 
som kan användas både i framtagandet av nya 
planer men också som analysverktyg vid under-
håll- och ombyggnadsplanering.

SOCIOTOPKARTERING
Sociotopkartering är ett sätt att visa hur män-
niskor generellt sett upplever och använder ett 
visst område ur ett socialt perspektiv (Boverket, 
2015). Metoden går ut på att områden karaktäris-
eras utifrån hur de används genom brukarvärde-
ringar och expertvärderingar (Forskningsrådet 
Formas, 2011). En jämställdhetsintegrerad soci-
otopkartering lyfter kvinnor, män, flickor och po-
jkars olika erfarenheter och upplevelser av gröna 
områden. Sedan används systematiken från so-
ciotopkarteringen för att värdera dessa upplev-

elser och erfarenheter i den offentliga miljön. På 
detta sätt kan ett bra underlag skapas för priorit-
eringar kring områdets utveckling. Integrerin-
gen av jämställdhetsaspekten i metoden medför 
att en jämställd representation säkerställs. Den 
medför också att arbetet med könsuppdelad 
statistik blir konsekvent och att de frågor där 
könsskillnader upplevs belyses (Boverket, 2015). 
I Sociotophandboken finns metodiken för hur en 
sociotopkarta skapas sammanfattad i fem steg 
(Ståhle, 2004);

1. Friyteidentifiering – Här identifieras och namges platsens samtliga friytor/offentliga
  utemiljöer som är större än 0,5 ha. Offentliga miljöer definieras här som platser som  
 används och upplevs vara offentligt tillgängliga. Vem som helst ska alltså kunna nyttja  
 dem. Platserna namges sedan i första hand utifrån formella dokument såsom kommun-
 kartor. Finns inga formella namn kan lokala namn användas. Saknas även detta kan  
 namnet på närmaste gata eller fastighet användas. 
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2. Expertvärdering – Här besöks och observeras samtliga offentliga områden av en    
 sakkunig, företrädesvis under olika årstider. Värden som kan vara svåra att få fram i 

 brukarundersökningar såsom kulturmiljöer, landformer och viktiga gångstråk kan här 
 fångas upp. 

 

3. Brukarvärdering – Består av intervjuer, enkäter och fokusgrupper som baseras kring fyra   
 grundfrågor: 

 1. Vilken är din favoritplats? 
 2. Vilka kvaliteter har den? 
 3. Vilka brister har den? 
 4. Hur är tillgängligheten till platsen? 

 Utifrån dessa frågor kan ett kunskapsunderlag byggas om vad människor efterfrågar i   
 utemiljön, vilka platser de vill vara på och vilka avstånd och barriärer som finns på väg till  
 dessa platser.

4. Syntes och kartering – Här komprimeras och syntetiseras all inhämtad information om  
 friytors betydelse till ett planeringsbart kartunderlag, en sociotopkarta. 

5. Uppdatering och kontroll – En sociotopkarta ska vara ett levande dokument och behöver  
 ständigt vara uppdaterad. 

På Gotland har man tidigare arbetat  med en 
sociotopkarteringsmetod utifrån ett jämställd-
hetsperspektiv. Denna genomfördes på Öster-
centrum i Visby 2011. Här har man prioriterat 
brukarundersökningen och att ge en röst åt dem 
som vanligtvis inte deltar i dialoger om den fy-
siska utformningen (Sandberg, 2011). Skillnaden 
på en jämställdhetsfokuserad sociotopkartering 
och en vanlig sociotopkartering är att i den jäm-
ställdhetsfokuserade så presenteras resultatet 
för kvinnor och män på separata kartor. På så sätt 
får man en tydlig bild av likheter och skillnader 

mellan könen. Den stora fördelen med denna typ 
av underlag är att det inte spelar så stor roll om 
planeraren är en kvinna eller en man. Bedömnin-
gen kan göras objektivt utifrån ett jämställd-
hetsperspektiv (Region Gotland, 2014). Vid en 
sociotopkartering ska man vara medveten om 
att kartan endast visar värdefulla platser utifrån 
ett socialt perspektiv. Den ger inte information 
om vad som är estetiskt viktigt i stadsbilden, 
eller vilka områden som är skyddsvärda utifrån 
ett ekologiskt perspektiv (Space scape & Uppsala 
kommun, 2009)

FIgur 2. Metodik för framställning av sociotopkarta
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   1. CHECKLISTAN SKA RELATERAS TILL JÄMSTÄLLDHETSMÅLEN I VERKSAMHETEN.

   2. INNAN CHECKLISTAN UTFORMAS SKA MAN STÄLLA SIG FRÅGOR OM: VARFÖR SKA VI      
 CHECKA? VEM SKA CHECKA? NÄR SKA DET SKE?

   3. CHECKLISTAN SKA UTFORMAS AV ELLER I SAMARBETE MED DEN/DE SOM SKA ANVÄNDA DEN

   4. UTGÅ FRÅN VARDAGSLIVET OCH FUNDERA ÖVER VAD SOM SKULLE KUNNA GÖRAS 
 ANNORLUNDA  FÖR ATT BIDRA TILL ATT JÄMSTÄLLDHETSMÅLEN UPPNÅS.

   5. IDENTIFIERA NÄR OCH VAR (I VILKA SITUATIONER) EN CHECKLISTA SKULLE KUNNA KOMMA TILL  
 ANVÄNDNING.

   6. VAD SKA CHECKAS?

Många kommuner och länsstyrelser har arbetat 
fram checklistor för den fysiska planeringen på 
ett bra sätt (Boverket, 2006). I Södertäljes Jäm-
Kom-projekt testades checklistan som ett ar-
betsverktyg. Man kom då fram till att listan bör 
användas i ett tidigt skede av planprocessen, al-
ternativt som ett verktyg för att betygsätta och 
undersöka redan planerade eller utbyggda om-
råden för att lära sig inför kommande projekt 
(Lundkvist, 1998). Det är också viktigt att arbetet 
med checklistan inte verkar begränsande. Det 

kan vara lätt att aspekter som inte finns med 
glöms bort, eller att listan bara ”checkas av” 
utan eftertanke och konsekvensanalys (Faith-Ell 
& Levin, 2013). I Boverkets rapport Jämna steg 
från 2006 finns en sammanställning av frågor 
från checklistor som länsstyrelserna i Dalarna, 
Halland, Skåne, Västra Götaland, Örebro och 
Östergötlands län har tagit fram. Denna skrift 
kan med fördel användas som ett underlag vid 
framtagande av en checklista med jämställd-
hetsperspektiv.

CHECKLISTA
Checklistan är ett hjälpmedel för den enskilda 
planeraren eller gruppen av planerare för att 
tillse att ingenting väsentligt glöms bort eller 
förbises. Listan är en förteckning med ett antal 
punkter eller frågor med korta formuleringar 
så att frågorna kan uppfattas snabbt (Friberg & 
Larsson, 2002). Checklistan ska utformas utifrån 
varje specifik arbetsplats eller arbetssituation 
och framtagandet bör ske tillsammans med eller 

av dem som sedan ska använda den (Boverket, 
2006). Det är viktigt att checklistan ses som ett 
komplement till det övriga jämställdhetsarbetet 
och inte som en ersättning för utbildning eller ut-
vecklingsarbete i jämställdhetsfrågor (Lorentzi & 
Lundkvist, 2001). Lorentzi och Lundkvist (2001) 
beskriver i sex punkter vad som bör reflekteras 
över vid utformning av en checklista:
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TRYGGHETSVANDRING
Trygghetsvandring ur ett jämställdhetsperspek-
tiv handlar om att fundera kring vem som får och 
kan röra sig på olika platser. Det handlar också 
om medborgardialogen och vem som får göra 
sin röst hörd, samt ges möjlighet till att påverka 
(Tryggare och mänskligare Göteborg, Boverket & 
Brå, 2010). En viktig distinktion ska göras mellan 
säkerhet och trygghet. Säkerhet har att göra med 
den faktiska risk som vi kan utsättas för. Trygghet 
handlar om den upplevda känslan och behöver 
inte ha något att göra med den faktiska risken 
(Tryggare och mänskligare Göteborg, Boverket & 
Brå, 2010). Forskning och undersökningar visar 
till exempel att kvinnor upplever större otrygg-
het än män, trots att de statistiskt sett utsätts för 
färre brott i det offentliga rummet (SCB, 2014). 
Men det är inte bara de faktiska brotten som har 
betydelse för kvinnors otrygghet i våra stadsmil-
jöer. Övergrepp och enskilda kränkningar mot 
kvinnor skapar en struktur och en överhängande 
hotbild som alla kvinnor tvingas förhålla sig till 
(Andersson-Ek, 2009).  

Platser som upplevs som trygga uppfyller ofta 
följande kriterier: De är överblickbara, de ger 
kontakt med omgivningen, de är befolkade, de 
går att orientera sig i, det finns en blandning mel-
lan vägar och bebyggelse, de är välskötta (Bover-
ket, 2010) 

Utgångspunkten för trygghetsvandringar är att 
den fysiska och sociala miljön är i samspel. De 
bägge är ytterst beroende av varandra (Tryg-
gare och mänskligare Göteborg, Boverket & Brå, 
2010) 

Metoden används för att samla direkta upplev-
elser av ett område. På en förutbestämd rutt 
stannar man till på utvalda platser. Deltagarna 
skriver ner sina iakttagelser från platsen och di-
rekt efter promenaden så samlas man och går 
igenom de observationer som gjorts. Det är att 
föredra om också miljön fotograferas. Genom 
att gå runt i området och samtidigt föra en di-
alog om hur den ser ut och fungerar kan man 
få en bred bild av hur olika människor uppfattar 
platsen. Storleken på gruppen bör vara mellan 
10-15 personer. Denna metod fungerar bäst på 
begränsade, lite mindre områden såsom ett cen-
trumområde, en park eller en skolväg (Larsson & 
Jalakas, 2008).

Utvärderingar av trygghetsvandring som metod 
har visat att det är ett bra och verkligt sätt för 
medborgare att påverka sin närmiljö. Deltagarna 
känner sig hörda och får dessutom en inblick i 
hur planerings- och förvaltningsarbetet går till. 
Trygghetsvandringen kan då fungera som en dör-
röppnare för att medborgare ska våga delta i an-
dra typer av medborgardialoger. (Andersson-Ek, 
2009).
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SPACE SYNTAX
Inom space syntax beskrivs rumslighet utifrån 
ett topologiskt perspektiv snarare än ett me-
triskt. Det vill säga att fokus inte ligger på fak-
tiska avstånd utan snarare på rummens in-
bördes utformning och förhållande. Flödet av 
förflyttningar är grundbulten i vad analysen vill 
beskriva. Därför lämpar det sig att lite förenklat 
säga att våra förflyttningar sker längs räta linjer i 
stadsrummet och att dessa räta linjer motsvarar 
en gatu- eller gångvägsträckning (Space scape, 
2010).  

Att använda sig av axiallinjer är ett av de vanli-
gaste tillvägagångssätten för att beskriva rum 
inom space syntax. En axiallinje är den kortaste 
sträckan mellan två rum och kan som tumregel 
sägas vara en siktlinje. Tillsammans bildar axi-
allinjerna en axialkarta (Ekelund, 2012). I den-
na karta finns nu ett begränsat antal linjer och 
dessa linjers inbördes förhållande går att anal-
ysera. Det man sedan gör är att hitta ett mått 
som motsvarar den enskilda linjens eller gatus-
träckningens förhållande till övriga linjer i gatusy-
stemet. Man beräknar alltså hur tillgänglig/inte-
grerad en viss linje är i förhållande till de andra. 
Inom space syntax analysen säger man att man 

beräknar det genomsnittliga antalet steg som 
varje enskild linje befinner sig från varje annan 
linje i systemet. Man beräknar alltså hur många 
steg, eller riktningsförändringar man måste göra 
för att nå en viss annan linje (Space scape, 2010)  
Integrationsvärdet berättar hur nära det är från 
ett rum till ett annat, sett ur ett topologiskt pers-
pektiv. Det rum som får högst värde i axialkartan 
ger röd färg och är också bäst integrerat. Sedan 
följer graderingen regnbågens skala ned till det 
rum som är sämst integrerat som då får färgen 
blå (Ekelund, 2012).  Forskning har kunnat påvi-
sa att  välintegrerade gator är mer besökta och 
använda gator. Välbesökta platser upplevs ofta 
som trygga platser, ur det hänseende att när-
varon av andra människor skapar en känsla av 
trygghet (Space scape, 2010). Upplevelsen av 
trygghet och riskkalkylering är ju som tidigare 
nämnt en stor skiljefaktor mellan män och kvin-
nor. Studier av space syntax har visat att platser 
där integrationen är låg ofta sammanfaller med 
de platser i stadsmiljön som människor upplever 
som otrygga. Dessa områden med låga integra-
tionsvärden kan också uppfattas som lugna och 
rofyllda (Space scape, 2010). 
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MEDBORGARDIALOG 

I plan- och bygglagen (PBL) finns det stadgat att 
kommunens medlemmar ska ges möjlighet till 
insyn och påverkan i samband med översiktlig fy-
sisk planering. Detta innebär att kommunen har 
en skyldighet att samråda med medborgarna om 
både översiktsplaner och detaljplaner (Boverket, 
2015). Detta sker oftast genom så kallade sam-
rådsmöten där invånarna får information om 
kommunens planer och också ges möjlighet att 
lämna synpunkter. Dessa samrådsmöten kan kat-
egoriseras utifrån en så kallad delaktighetstrap-
pa utifrån vilken grad av inflytande som medbor-
garna har (Boverket, 2014):

NIVÅ 1 Information till medborgarna

NIVÅ 2 Förankring eller konsultation. Här får  
 medborgarna möjlighet att lämna syn 
 punkter på olika förslag och alternativ.
NIVÅ 3 Delaktighet. Här deltar medborgarna i  
 framtagandet av förslag. Detta sker ofta  
 under en längre period, där medborgar 
 na är med i en utvecklingsprocess från  
 idé till beslutsunderlag.

NIVÅ 4 Medbestämmande. Medborgarna är   
 med och beslutar genom till exempel en  
 folkomröstning.

Ett problem med kommunala samrådsmöten är 
att de har en tendens att domineras av en väldigt 

homogen grupp människor som ofta består av 
medelålders vita män (Jalakas, 2012). Kvinnor 
kan finnas närvarande, men forskning har visat 
att de då sällan delger sina åsikter. Generellt sett 
är intresset för deltagande vid traditionella sam-
rådsmöten väldigt lågt (Wide & Hudson, 2008). 
Medborgarnas bristande möjlighet till delak-
tighet i planeringsprocessen har kritiserats och 
många kommuner har därför gjort försök till att 
förnya dialogen med medborgarna (Wide & Hud-
son, 2008). I detta stycke redogörs för ett antal 
exempel på medborgardialog där syftet har varit 
att nå de invånare som annars inte kommer till 
tals.

Jessika Wide och Christine Hudson sammanfat-
tar i forskningsrapporten Den jämställda staden? 
viktiga verktyg som planerare kan ta fasta på i 
strävan mot en mer demokratisk dialog och plan-
process; Det handlar om att skapa både fysiskt 
och psykiskt tillgängliga strukturer och procedur-
er, där betydelsen av kön erkänns. Kvinnor måste 
få ta plats och tillåtas delta på ett kontinuerligt 
sätt. Strävan ska hela tiden vara efter att hålla 
en öppen dialog och att skapa nya mötesplatser 
och kontaktytor. Det är slutligen viktigt att an-
vända ett lättförståeligt och obyråkratiskt språk 
vid inbjudan och i debatten så att ingen känner 
sig dumförklarad eller utanför (Wide & Hudson, 
2008). 
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När Mariaplan i Majorna skulle byggas om, an-
vändes en jämställdhetsintegrerad medborgardia-
log. För att nå de grupper som sällan kommer till 
tals så skickades vykort ut till ett representativt ur-
val av invånarna. På vykortet fanns en bild av hur 
planerarna hade tänkt sig platsen, med utrymme 
för invånarna att rita in sina egna tankar och också 
svara på frågan ”hur vill du förbättra Mariaplan?”. 
Vykortet postades sedan till Göteborgs stadsbygg-
nadskontor som vid sammanställandet av vykorten 
upptäckte att representationen av kvinnliga åsikter 
varit betydlig högre än vid traditionella samråds-
möten (Jalakas, 2012). 

Under våren och sommaren 2014 genomfördes 
dialogprojektet Unga stadsutvecklare Älvstaden 
i Göteborg. 13 ungdomar, sju tjejer och sex killar 
mellan 15-18 år, anställdes under tre veckor för att 
bidra med ett ungt perspektiv på de stadsutveck-
lingsprojekt som pågår längs älven i Göteborg. Förs-
ta veckan bestod av en utbildningsvecka, den andra 
veckan var en kartläggningsvecka och under den 
tredje och sista veckan sammanställdes projektet. 
Modeller, collage, kartor, dikter, slogans, brev och 
intervjuer låg till grund för idéutvecklingen. Resul-
tatet presenterades på ett frukostseminarium med 
projektledarna för områdena (SKL, 2015). 

G
Ö

TE
BO

RG

När två små parker skulle uppföras i centrala Öre-
bro genomfördes en medborgardialog i form av en 
omröstning av två alternativa gestaltningsförslag. 
Planritningar, bilder och text sattes upp på skyltar 
på respektive plats och befolkningen inbjöds till en 
omröstning och att komma in med åsikter på kom-
munens hemsida. Ett tydligt resultat kunde visas 
upp, där det vinnande bidraget hade majoritet med 
drygt 80 procent. 67 procent av de som lämnade in 
synpunkter var kvinnor (Carlsson, 2015).   

Ö
RE

BR
O

När den fördjupade översiktsplanen för Ön i Umeå 
skulle arbetas fram så tillämpades en ny typ av med-
borgardialog. Ön som ligger i Umeå älv med cirka 
300 invånare planerades att utökas med bostäder 
för 7000 personer. Fyra alternativa scenarier med 
olika utbyggnadsalternativ målades upp och pre-
senterades för medborgarna: ”Small”, ”Medium”, 
”Large” och ”Extra Large”. De fyra scenarierna blev 
så småningom ett. Kommunens hemsida användes 
här som forum för dialogen. En virtuell modell för 
det återstående förslaget i Google Earth public-
erades på hemsidan så att intresserade medbor-
gare kunde förflytta sig i den tänkta bebyggelsen, 
se på den utifrån olika perspektiv och sedan lämna 
synpunkter. Workshops för intressenter och öppet 
hus-tillställningar hölls på plats ute på Ön. Utställn-
ingar och frågestunder ordnades på stadsbibliote-
ket och i en shopping-galleria. Även ungdomsrå-
det och elevrepresentanter från en gymnasieskola 
intervjuades av projektgruppen (Wide & Hudson, 
2008).

UM
EÅ

I Rissne, Sundbyberg genomfördes under våren 
2014 en medborgardialog om hur Rissne kunde bli 
en bättre och tryggare plats att bo och vistas på. 
Marknadsföringen om projektet bestod i affischer 
i alla trappuppgångar, utskick till alla hushåll, flyg-
blad vid tunnelbanan och annonsering i tidningen. 
Olika metoder användes sedan för att få in åsikter 
från invånarna. Sms-förslag kunde skickas och for-
mulär kunde fyllas i på kommunens hemsida. Work-
shops på fritidsgården och i skolan gav eleverna en 
röst. Den mest givande metoden visade sig vara 
när anställda och förtroendevalda stod på torget i 
Rissne, bjöd på kaffe och mötte människor i farten 
(Carlsson, 2015). 

SUN
DBYBERG
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WORKSHOPS FÖR JÄMSTÄLLD 
SAMHÄLLSPLANERING

Grundtanken med en workshop är att få igång 
en dialog, en kreativ process och ett nytänk-
ande kring ett särskilt ämne (Findahl & Gunnars-
son-Östling, 2015) Ulrika Gunnarsson-Östling 
och Sanna Findahl har i ett forskningsprojekt och 
examensarbete genomfört ett antal workshops 
med samhällsutveckling och feministisk teori 
som tema (Findahl & Gunnarsson-Östling, 2015). 
Huvudsyftet med dessa workshops har varit att 
beskriva hur ett hållbart samhälle utan strukturel-
la könsojämlikheter kan se ut. Upplägget för de 
olika workshoparna har varit enligt beskrivning 
till höger (Findahl & Gunnarsson-Östling, 2015):

Fördelarna med att arbeta med workshop som 
metod är att deltagarna får möjlighet att tänka 
utanför den praktiska verkligheten, att hitta fram-
tidsvisioner som inte nödvändigtvis begränsas av 
nutiden. Den här metoden är användbar både 
för att inhämta och sprida kunskap, men det är 
viktigt att som workshopledare vara tydlig med 
syftet (Findahl & Gunnarsson-Östling, 2015). 

1. De feministiska teorierna och worksho- 
 puppgiften har presenterats.
2. En kreativitetsstimulerande aktivitet.  
 Detta har varit en individuell uppgift   
 där deltagaren har fått reflektera kring  
 en avlägsen framtid.
3. Individuell brainstorming av aspekter  
 kring en fokusfråga, exempelvis ”vilka  
 aspekter är viktiga för att uppnå ett   
 hållbart och jämställt samhälle?”
4. Klustring av de olika deltagarnas 
 aspekter genomförd av workshople-  
 dare och deltagare.
5. Framtidsbilder tas fram. Här har 
 deltagarna arbetat i mindre grupper   
 med att utifrån klustren skapa 
 framtidsscenarier.
6. Presentation av gruppuppgift.   
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JÄMSTÄLLDHETSKARTA UTIFRÅN        
KÖNSUPPDELAD STATISTIK

En förutsättning för att kunna bedriva jämställd-
hetsarbete är att synliggöra strukturella skillnad-
er mellan kvinnor, män, flickor och pojkar. Statis-
tiken fyller en viktig funktion mot en jämställd 
samhällsplanering, eftersom den är konkret och 
mätbar och tillhandahåller de grundläggande 
fakta som behövs (Boverket, 2010). Könsuppde-
lad statistik som är framtagen på ett seriöst sätt, 
kan inte viftas bort utan visar svart på vitt hur 
det ligger till (Larsson & Jalakas, 2008). För att 
överhuvudtaget kunna arbeta med jämställdhet-
sintegrering behövs tillgång till grundläggande 
fakta om män och kvinnors situation. Statistiken 
tillhandahåller till exempel information om skill-
nader och likheter mellan kvinnor och mäns tid-
sanvändning, fördelning av betalt och obetalt ar-
bete, val av boende, pendlingsmönster, resvanor, 
karriärmöjligheter och ekonomiska möjligheter 
(Boverket, 2006). För att kunna genomföra jäm-
ställdhetsanalyser är det dock inte tillräckligt med 
könsuppdelad statistik. Här behövs också statistik 
som behandlar jämställdhetsfrågor i samhället 
(SCB, 2014). Både kommuner, flera länsstyrelser 
och regioner har statistik som kan användas som 
underlag i planeringen (Boverket, 2010). SCB har 
sedan 1984 publicerat skriften På tal om kvinnor 
och män - en lathund om jämställdhet. Denna 
skrift har sedan starten getts ut i 12 utgåvor som 
behandlar särskild jämställdhetsstatistik (SCB, 
2014). Statistik visar situationen såsom den ser 
ut idag, i planeringssammanhang är det vik-

tigt att ha detta i åtanke. Framtidens behov och 
strukturer kan se helt annorlunda ut. Statistik 
får inte behandlas som en statisk information, 
utan bör behandlas som ett verktyg för att på-
visa den strukturella underordningen, där oftast 
kvinnor men ibland också män, nedprioriteras i 
jämförelserna mellan könen (Larsson & Jalakas, 
2008). Ett planeringsverktyg som är användbart 
om man vill presentera statistik geografiskt är 
GIS (Boverket, 2010). 

Winnet som är ett resurscentra för jämställd 
tillväxt och utveckling (Winnet, 2015) har med 
bidrag från tillväxtverket utvecklat jämstäldhets-
kartan. De sammanställer könsbaserad statistik 
för att ge en mer komplett bild av jämställdheten 
på en lokal nivå (Jämställdhetskartan, 2015). 
Statistiken presenteras i en digital karta på webb-
portalen jamstalldhetskartan.se. Här kan man 
bland annat få information om hur kommunerna 
uppfyller de jämställdhetspolitiska målen, hur 
kommuninvånarnas resemönster ser ut och hur 
de kommunala föreningsbidragen fördelas mel-
lan kvinno- respektive mansdominerade fören-
ingar (Engström, 2013). Jämställdhetskartan ger 
en möjlighet för medborgare att titta närmare på 
sitt närområde genom genusglasögonen (Eng-
ström, 2013). I dagsläget finns statistik för 27 
kommuner i Västra Götaland, Halland, Skåne och 
Kronoberg (Jämställdhetskartan, 2015). 
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ENKÄTER

För att få en mer övergripande bild av hur plats-
er används kan planerare använda sig av enkäter 
(Almén, 2012). Invånarna får då svara på frågor 
med svarsalternativ som är lätta att sammanstäl-
la. Oftast är undersökningarna kvantitativa, där 
resultaten presenteras statistiskt till största del-
en med siffror (Heber, 2008). Enkätstudier har 
många fördelar; Man kan nå ut till en stor grupp 
av människor och till människor som annars inte 
skulle göra sina åsikter hörda (Larsson & Jalak-
as, 2008). Vissa antaganden kan också verifieras 
via enkätstudier och metoden är relativt billig att 
genomföra. Nackdelarna med enkätstudier är att 
det kan vara svårt att få människor att besvara 
den, samt att veta vem det är som faktiskt har 
svarat. Det är också svårt att nå samhällets mest 
marginaliserade människor med ett enkätutskick 
varvid andra metoder behöver tillämpas (Heber, 
2008).  Enkätutskick kan vara tidskrävande. Web-
benkäter har därför blivit allt vanligare, de är bil-
liga och går snabbt att utföra. Svar från besökare 
på en webbplats ger resultat som inte är ett 
sannolikhetsurval, så ska slutsatser för en större 
population kunna dras behöver en kontakt tas 
med en uppmaning om att besöka webbsidan 

(SCB, 2015). Enkäter är ett av de vanligaste sät-
ten att mäta trygghet, både i Sverige och inter-
nationellt. Återkommande enkätundersökningar 
kan ge en god kartläggning av trygghetsnivån 
och om den förändras över tid (Boverket, 2010). 
När en enkät ska användas som en insamling-
smetod behöver man först ta ställning till vilka 
frågor som ska ingå och varför. Därefter bör man 
undersöka  om det finns redan validerade fråge-
formulär från tidigare studier som kan användas 
(Olsson & Sörensen 2011). 

Vid en enkätstudie kommer man med största 
sannolikhet att drabbas av bortfall. Det kan vara 
människor som av någon anledning inte vill delta 
i studien (externt bortfall), eller att vissa frågor 
inte får några svar (internt bortfall). Till att bör-
ja med ska man jämföra strukturen i svars- re-
spektive bortfallsgruppen. Det vill säga titta på 
tillgängliga variabler såsom ålder, kön, etcetera. 
Hur man analyserar bortfall har betydelse för 
resultatets generaliserbarhet. Om en studie har 
ett stort bortfall, men saknar bortfallsanalys har 
syftet med undersökningen inte kunnat uppfyllas 
(Olsson & Sörensen 2011).   
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Intervjuer med människor som bor på och an-
vänder platsen ger en djupare inblick av hur den 
används (Almén, 2012). Intervjun kan användas 
som enskild metod men också som ett komple-
ment till enkätstudier (Boverket, 2010). Interv-
jun kan användas som enskild metod men också 
som ett komplement till enkätstudier (Bover-
ket, 2010). Det finns en mängd olika former av 
intervjuer, men de tre vanligaste är djupinterv-
juer, telefonintervjuer och fokusgruppintervjuer. 
Djupintervjuer är längre, individuella intervjuer i 
form av ett personligt möte där intervjupersonen 
får prata utförligt om ett specifikt ämne. De kan 
vara strukturerade, ostrukturerade och hela ska-
lan där emellan, men det vanligaste är att de är 
halvstrukturerade. Syftet med djupintervjuer 
är att för specifika situationer och teman få in-
gående förståelse för människors upplevelser 
och tankar. Telefonintervjuer sker via telefon och 
baseras nästan uteslutande på relativt bestäm-
da svarsalternativ. Denna intervjuform skiljer sig 
i regel från övriga då den oftast är kvantitativ och 
väl strukturerad (Heber, 2008). Telefonintervjuer 
är en bra metod om det finns behov av dags-
färska uppgifter (SCB, 2015). Fokusgruppinter-

vjuer består av en grupp utvalda individer som 
diskuterar ett specifikt ämne, inte sällan under 
ledning av en moderator. Denna metod syftar till 
att få kunskap om gruppens erfarenheter kring 
ett visst ämne, inte den enskilda individens (He-
ber, 2008). I intervjusituationen är det viktigt att 
den som intervjuar förhåller sig neutral till frågor-
na och inte låter förutfattade meningar påverka 
svaren hos den intervjuade. I planerarrollen finns 
det utrymme för kreativitet. Intervjuerna kan till 
exempel formas till ett berättarcafé där deltagar-
na kan prata om sin upplevelse av platsen och 
också lyssna till andras berättelser (Boverket, 
2010). Intervjumetodens fördelar är att den är 
flexibel i förhållande till exempel enkäter. Den 
ger intervjuaren en möjlighet att anpassa frågor 
efter situationen och också läsa av kroppsspråk 
och ansiktsuttryck. Generellt sett är människor 
mer benägna att ställa upp på en intervjusitua-
tion än på en enkät. Nackdelar kan vara att inter-
vjustudien ofta kostar mer att genomföra i form 
av resor, utbildningar och administrativt arbete. 
Anonymiteten som enkäten erbjuder försvinner 
också vid en intervju (Heber, 2008).  

INTERVJUER
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Böleäng

3.1 PROJEKTBESKRIVNING

Gatu- och parkförvaltningen i Umeå har fått an-
slag till att rusta upp ett parkområde i stadsdelen 
Böleäng i Umeå. Det är en stadsdelspark som ska 
projekteras under 2017. Kommunen har därför 
behov av förundersökningsarbete i området för 
att få vetskap om vad ytorna används till idag och 
vilka behoven är. I samband med detta öppnades 
en möjlighet att få inventera stadsdelen utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv. Syftet har varit att 
undersöka frågorna: Har kön betydelse för hur 
vi värderar och vistas i offentliga miljöer? Finns 
det könsspecifika faktorer som begränsar vårt 
användande av offentliga miljöer? Utifrån des-
sa frågeställningar har olika teoretiska metod-
er undersökts för att hitta en lämplig praktisk 
analysmetod som på ett överskådligt sätt kan 
presentera en bild av användandet av Böleängs 
utomhusmiljöer kopplat till genus. Sociotopkar-
teringsmetoden har valts som analysmetod då 
den inrymmer många olika analysmetoder. Det-
ta är en fördel eftersom fallstudien då kan ge ett 
bra underlag för utvärdering av olika metoder 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Genom bru-
karvärdering och expertvärdering kan en system-
atisk arbetsmetod tillämpas där de boende i om-
rådet ges en tydlig röst i analysen. Ett antal olika 
analysmetoder har tillämpats och resultaten pre-
senteras i kartor uppdelade på män och kvinnor. 
Dessa kan sedan jämföras och utvärderas och 
fungera som ett underlag i kommande projekter-

ing.

Arbetet med sociotopkarteringen för Böleäng har 
sin teoretiska grund i Alexander Ståhles metod 
som utarbetades för Stockholms kommun i bör-
jan på 2000-talet. Då förutsättningarna mellan 
Stockholm och Böleäng skiljer sig mycket åt har 
metoden fått anpassas för att bättre passa det 
studerade området. Genomförda sociotopkar-
teringar i andra städer såsom Uppsala och Visby 
har också studerats för att hitta anpassningar för 
metoden i ett mindre område. Dessa sociotop-
karteringar ger också information om hur man 
tidigare arbetat med jämställdhetsperspektivet 
inom metoden. Arbetsgången för karteringen 
har följt den som finns redogjord för i Socioto-
phandboken (Ståhle, 2004) vilken syns presen-
terad nedan:

  1. Friyteidentifiering av offentliga platser >  
 0,2 ha. 

  2. Expertvärdering 

  3. Brukarvärdering 

  4. Syntes och kartering 
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3.2 OMRÅDESBESKRIVNING

Böleäng är beläget vid Umeälvens södra kant och 
ligger cirka 3 km från centrala Umeå. Bebyggelsen 
på området uppfördes under 60- 70- och 80-talet 
och består av fristående villor, radhus, bostads-
rätter och hyresrätter (Umeå Kommun, 2008). 
Byggnadshöjderna i stadsdelen är genomgående 
en- och tvåplans-byggnader med undantag för 
ett högre lägenhetskomplex på Laxgränd, längst 
norrut på Böle på väg ned till Bölesholmarna. Be-
folkningsmängden är cirka 5600 personer, varav 
fördelningen mellan män och kvinnor är cirka 
50/50 (Umeå kommun, 2014). Bostadsgårdar-
na är i stor utsträckning planerade som bilfria 
zoner med ett väl utbrett gång- och cykelnät. 
Stadsdelens avstånd till centrum ligger inom den 
5 km gräns, vilket genom resvaneundersökning-
ar har fastställts vara sträckan som människor 
är beredda att cykla (Umeå kommun, 2014). I 
stadsdelen finns det gott om grönytor och i älven 
nedanför området ligger Bölesholmarna som är 
ett rekreationsområde med badstrand dit många 

umebor gör utflykter under framförallt sommar-
halvåret (Umeå kommun, 2015). På området lig-
ger Volvo Lastvagnars hyttfabrik som är en stor 
arbetsgivare i kommunen. Fabrikens placering 
bidrar till arbetsmöjligheter men också till en 
ökad biltrafik framförallt längs Bölevägen. Den 
högt trafikerade Bölevägen bildar en barriär mel-
lan bostadskvarteren på Böleäng och älven med 
Bölesholmarna (Flatholm, 2015). 

Böleäng har en egen livsmedelsbutik som ligger 
centralt i området. I anslutning till livsmedelsbu-
tiken ligger Böleängskyrkan som erbjuder en rad 
olika aktiviteter för olika åldersgrupper. Vid Vol-
vofabriken ligger Olles Kiosk som har grill, livs och 
spel med mera. I stadsdelen finns Böleängssko-
lan som är en kommunal skola från förskoleklass 
till årskurs 6, Förskolan Fröhuset, samt förskolan 
Ängsgården för barn mellan 1-5 år (Umeå kom-
mun, 2015). På området finns också Internatio-
nella Engelska skolan i årskurserna 4-9.      

Figur 3. Karta över Umeå stadsdelsområden med fallstudieområde rödmarkerat
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4.1 FRIYTEIDENTIFIERING
Friyteidentifiering är en karteringsmetod av alla 
offentliga ytor som är större än ett visst givet 
gränsvärde. Friytan är ett obebyggt område som 
inte används för transport eller terminaländamål 
(Ståhle & Sandberg, 2002). I sociotophandboken 
delas friytorna in i tre typer där den enskilda fri-
ytan är 0,5 – 50 ha (Ståhle, 2004). 

Då ytorna på Böleäng ofta är betydligt mindre 
än så har istället gränsvärdet från Uppsalas so-
ciotopkartering större än 0,2 ha använts (Space 
scape & Uppsala kommun, 2009). Friytorna har 
inte delats upp i kategorier efter storlek eftersom 
studieområdet är såpass lite omfattande. Offent-
liga ytor har definierats som att de är och upplevs 
vara, tillgängliga för allmänheten. Det innebär att 
vem som så önskar ska kunna nyttja platsen. 
I stadsdelens västra delar så finns det ett antal 

större bostadsgårdar som är öppna för allmän-
heten att besöka. Bostadsgårdarna ägs dock av 
samfälligheten och är av semiprivat karaktär. 
De används uteslutande av de boende i just de 
specifika kvarteret.  Av denna orsak har bostads-
gårdarna på Böleäng inte tagits med i friyteiden-
tifieringen. 

Friyteidentifieringen utgick från ett ortofoto, 
samt en fastighetskarta från lantmäteriet och ge-
nomfördes i ArchiCad där de offentliga platserna 
markerades, mättes och sedan också namngavs 
utifrån kartunderlaget, samt med hjälp av en om-
rådeskunnig person. Friyteindelningen har just-
erats efter hand, när nya områden och avgrän-
sningar, genom bland annat brukarvärderingen, 
har dykt upp. 
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4.2 EXPERTVÄRDERING
Expertvärderingen för Böleäng grundar sig på tre 
olika delar: observation av friytorna, space-syn-
tax analys och tillgänglighetsanalys. Vid obser-
vation av friytorna har samtliga offentliga friy-
tor i området besökts och bedömts utifrån ett 
förskrivet protokoll. Space-syntax analysen har 
genomförts för att se hur väl gång- och cykel-

nätet är integrerat i vägnätet. En kanske ännu 
intressantare aspekt av space-syntax analysen är 
att få bekräftat om de områden som av brukarna 
upplevs vara otrygga också sammanfaller med 
lågt integrerade rum. En tillgänglighetsanalys har 
genomförts för att se hur stora avstånden från 
bostaden till viktiga sociotoper är.

OBSERVATION AV FRIYTORNA

För Böleängsområdet har observationspro-
tokollet utformats med Uppsala sociotopkar-
teringsprotokoll som förlaga, där modifieringar 
har gjorts för att passa det studerade området 
och för att få en tydligare uppfattning om de 
olika könens brukande av platsen (se bilaga 1). 
Detta protokoll användes vid systematiska plat-
sobservationer av de identifierade friytorna un-
der två tillfällen, den 28/9 och den 15/12. Den 
första observationen genomfördes på Böleäng 
den 28/10 2015 under skolornas höstlov mellan 
kl.10.30-14.00. Väderleken var solig och blåsig 
och ca 2 plusgrader. Den andra observationen 
genomfördes på Böleäng den 15/12 2015 mel-
lan kl.10.30-14.00. Väderleken var solig och ca 4 

minusgrader. 

Observationernas syfte har bestått av två huvud-
sakliga spår. Det ena var att se friytornas fysiska 
utformning och skick. Det andra var för att få en 
uppfattning om hur ytorna användes fördelat på 
kön och om de hade någon tydlig könskodning. 

Observationerna ägde rum vid två olika datum 
för att se om nyttjandet varierade under års-
tiderna. Materialet från dessa observationer har 
sedan sammanställts och utvärderats.

Samtliga platsobservationer genomfördes av för-
fattaren till arbetet.
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SPACE SYNTAX 
En space syntax-analys har genomförts över 
området, där rumsligheten har definierats med 
hjälp av axiallinjer i en axialkarta. Kartan har ri-
tats i Adobe Illustrator på ett dwg-underlag från 
Lantmäteriet där rumsligheten har bestämts 
med hjälp av google maps streetview och plats-
besök. Axiallinjerna motsvarar siktlinjer längs 
gång- och cykelvägar samt bilvägar. Axialkartan 
har sparats i formatet .dxf för att möjliggöra en 
import till mjukvaran som ska genomföra anal-
ysen. Den mjukvara som har använts för space 
syntax-analysen är i detta fall DepthmapX -0.30. 
Dxf-filen har importerats och konverterats från 
en datakarta till en axialkarta och sedan har anal-
ysen körts. 

Det finns en mängd olika analyser som kan 

köras i programmet, i detta fall har en integra-
tionsanalys använts för att se vilka linjer, eller 
gatusträckningar i området som har lägst män-
niskoflöden. Inom integrationsanalysen gör man 
skillnad på global och lokal integration. Förenklat 
kan man säga att global integration fångar för-
flyttningar mellan olika stadsdelar och att lokal 
integration fångar förflyttningen inom stadsdel-
en. Det lokala integrationsvärdet beskriver hur 
väl integrerat varje enskilt stadsrum är i förhål-
lande till stadsrummen i dess närhet (Space 
scape, 2010). I denna studie är det lokala inte-
grationsvärdet det mest relevanta och också det 
som har studerats. Radien har satts till 3, vilket 
innebär att varje rum i axialkartan får sitt inte-
grationsvärde beräknat utifrån hur många andra 
rum det berör inom 3 stegs avstånd. 

Axialkartan har även använts för att göra en till-
gänglighetsanalys av bostadsnära natur. Här har 
gångavstånd mellan bostad och fyra huvudsakli-
ga sociotoper uppmätts:

• Grönska 
• Lek
• Vatten
• Skogskänsla 

Forskning har visat att ett gränsvärde för hur 
långt man är beredd att gå till ett naturområde, 
om det ska användas ofta, är 300 m (Boverket, 
2007). Mätningar har därför gjorts i olika inter-
vall och färglagts i karta enligt nedan:

Grönska har definierats som grönområde enligt 
Boverkets riktlinjer. Den ska vara minst 1 ha,
allmänt tillgänglig och så belägen att den troligen 
är intressant som rekreations-
och strövområde för de tätortsboende (Bover-
ket, 2007). 

Lek har definierats som lekpark eller yta där spår 
av fri- eller naturlek förekommer. 

Vatten har definierats som vattennära områden 
där tillgängligheten till vatten är god.

Skogskänsla har definierats som ytor där marken 
i huvudsak är skogsbeklädd.

Dessa tillgänglighetsanalyser brukar vanligtvis 
genomföras i en applikation till GIS som heter 
Place Syntax Tool (Space scape & Uppsala kom-
mun, 2009). Då denna applikation inte har varit 
tillgänglig för detta arbete har avstånd mellan 
bostad och sociotop uppmätts manuellt genom 
axialkartan i ArchiCad. På så sätt har närmaste 
gångavstånd kunnat redogöras för. Karteringen 
har sedan ritats upp med färgkodningar i Adobe 
Illustrator. 

TILLGÄNGLIGHETSANALYS

0 – 300 m 

300 – 500 m

500 – 1000 m 

1000 – 2500 m
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4.3 BRUKARVÄRDERING
Sociotopkartan ger en bild av hur de boende i 
ett område använder och värderar områdets 
offentliga platser (Space scape & Uppsala kom-
mun, 2009). I brukarvärderingen så presenteras 
det material som tagits fram genom kommu-

nikation med invånarna. För Böleäng så har 
brukarvärderingen bestått av intervjuer med 
småbarnsföräldrar som bor i området, en work-
shop med fritidsbarn och en webbenkät som 
marknadsförts till alla boende i stadsdelen.

WEBBENKÄT
Förlagan till enkäten kommer från en tidigare 
undersökning som kommunen genomfört över 
stadsdelen Röbäck i Umeå. Modifieringar har 
genomförts för att enkäten ska passa uppgiften 
och området bättre. Enkäten har riktat sig till de 
boende i området med frågor om vilka platser de 
tycker om, vad de brukar göra där och om det 
finns platser som de tycker mindre om eller kän-
ner sig otrygga på. Enkäten har varit tillgänglig 
på webben under december månad 2015 och 
publicerades på en webbsida som länkades till 
kommunens hemsida. Enkäten finns bifogad i 
bilaga 2. En kommunikationsplan sattes ihop för 
att tydliggöra vilka kanaler som skulle användas 
vid spridning av informationen om enkäten. In-

ledningsvis var tanken att sociala medier och 
kommunens webb skulle användas som bas för 
informationsspridningen. Efter samtal med kom-
munikationsansvarig på kommunen så besluta-
des att ett flygblad skulle tryckas upp och delas 
ut i brevlådorna till de boende på Böleäng istäl-
let, för att på så sätt nå ut till rätt demografi. Af-
fischer om enkätundersökningen sattes också 
upp i grönområdena och de offentliga platserna 
på Böleäng. Det insamlade materialet från en-
kätundersökningen skickades från Lantmäteriet i 
form av text, samt koordinater för de frågor som 
var kartbaserade. Koordinaterna lästes av i pro-
gramvaran Qgis.

INTERVJUER
Intervjuer har genomförts under hösten 2015 
med personer som har god lokalkännedom 
om det studerade området. Längre individuel-
la strukturerade intervjuer har hållits med tre 
småbarnsföräldrar boende i området utifrån ett 
förskrivet frågeprotokoll (se bilaga 3) och med en 
karta i fågelperspektiv över Böleäng (se figur 4). 
De intervjuade har varit två kvinnor och en man 
i ålderspannet 35-45 år som rekryterades genom 
personliga kontakter. Intervjun med kvinnorna 
genomfördes gemensamt, medan intervjun med 
mannen genomfördes enskilt. En föräldragrupp 
i Böleängskyrkan har besökts för att få ytterlig-
are information om vuxna och barns nyttjande 
av utemiljöerna. Intervjun i föräldragruppen har 
varit mer ett samtal om deras uppfattning om 
friytorna i området än en strukturerad intervju. 

Samtalsämnena utgick dock från samma fråge-
protokoll som vid de strukturerade intervjuer-
na. Föräldragruppen besöktes under fikat på en 
ordinarie träff och gruppen bestod vid besök-
stillfället av  nio kvinnor i åldersspannet 20-45 
år. En kvinnlig fritidspedagog i åldern 35-45 år 
som också är fotbollstränare för ungdomslag i 
området har intervjuats utifrån fritidsbarnens 
nyttjande av grönområdena i stadsdelen. Denna 
intervju skedde i anslutning till workshopen med 
fritidsbarnen och var mer ett samtal för att fånga 
upp vad som sagts under workshopen, samt att 
få ytterligare information om hur friytorna i om-
rådet nyttjades kopplat till barnen. Här var det 
önskvärt att också intervjua den manliga fritid-
spedagogen som tyvärr nekade att delta i stud-
ien. 
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I den workshop som ägde rum i november 
2015 så deltog 13 tjejer och 8 killar från Fritids 
på Böleäng. Barnen var i åldrarna 10-12 år och 
delades in i en tjej- och en killgrupp. Barnen i 
workshopen är under 15 år, men eftersom un-
dersökningen inte innefattar frågor av etiskt 
känslig natur har samtycke inhämtats av rek-
tor och fritidspedagog på skolan enligt forsk-
ningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 
Workshopen började med en presentation om 
vad en planarkitekt gör och vilket projektet var. 
Sedan informerades barnen om vikten av deras 
åsikter, med tanke på att det är de som använder 
dessa miljöer. När detta var färdigt så visades 
ett foto med ett fågelsperspektiv över Böleäng i 
A3 format (se figur 4) och barnen fick leta reta 
på sina hus, så att de skulle få bekanta sig med 
bilden. Barnen fick sedan välja ett grönfärgat 
klistermärke med en bokstav samtidigt som de 
skulle fundera över vilken plats de tyckte bäst om 
att vara på utomhus på Böleäng under sommar-

en. Platsen skulle inte vara på deras egen bak-
gård. Sedan fick barnen i tur och ordning sätta 
fast sitt klistermärke och berätta varför de hade 
placerat det där. Barnen fick sedan ta ett grönt 
klistermärke med en siffra som de skulle placera 
på den plats som de tyckte bäst om att vara på 
utomhus på Böleäng på vintern. På samma sätt 
gick vi sedan ett varv runt i gruppen och så fick 
de motivera varför de hade placerat klistermär-
ket just där. Barnen fick sedan ta ett tredje klis-
termärke, ett rött. Detta skulle de sedan placera 
på en plats som de inte tyckte så mycket om, eller 
tyckte kändes obehaglig på Böleäng. Också här 
avrundades övningen med att barnen fick mo-
tivera varför de hade placerat klistermärket just 
där. Som avslutning fick barnen berätta vad de 
tyckte om Smultronparken som är det grönom-
råde som skolan nyttjar mest i sin verksamhet. 
Vad som var bra med den och vad de skulle vilja 
fanns där om de fick önska helt fritt.

WORKSHOP MED FRITIDSBARN

Figur 4. Birdviewperspektiv över Böleäng som använts vid intervjuer och workshops för att kartlägga grönområdena på 
Böleäng
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5.1 FRIYTEIDENTIFIERING

Figur 5. Offentligt tillgängliga friytor >0,2 ha på Böleäng

I detta kapitel redovisas de friytor större än 0,2 ha som genom kartobservationer och brukarvärdering-
ar har påträffats i det studerade området. Friytorna är markerade i grönt i figur 5 . Samtliga friytor är 
numrerade med tillhörande namnsättning och storlek, bortsett från Röbäcksslätten som på grund av sin 
storlek inte har måttsatts.
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1
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11

Gröna oxen 3,4 ha

Boställsholmen 2,8 ha

Böle strandpark 7,3 ha

Blockvägen 0,3 ha

“Dirten” 2,0 ha

Ekvägen 1,4 ha

Dagisparken 3,5 ha

Smultronparken 2,2 ha

Skolgården 2,2 ha

Röbäcksslätten

Skogen vid vattentornet 
16,2 ha

12

12

Bigarråbackarna 2,3 ha
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OBSERVATION AV FRIYTORNA

5.2 EXPERTVÄRDERING
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit från expert-
värderingen av friytorna på Böleäng. I första avsnittet presenteras 
kartor och text från de sammanställda observationsprotokollen 
(se bilaga 1). Sedan följer resultatet av space-syntax analysen, där 
integrationsvärdet för de olika rummen i gång- och cykelvägnätet 
har undersökts. Avslutningsvis presenteras resultaten från till-
gänglighetsanalysen, där avståndet till bostadsnära natur har un-
dersökts.  

BÖLESHOLMARNA (Gröna oxen & Boställsholmen)

Bölesholmarna ligger i stadsdelens nor-
döstra hörn och består av två öar i Umeå 
älven. Runt öarna går en upplyst gång- 
och cykelslinga som gör det enkelt att ta 
sig runt i området.  Den västra ön är 3,4 
ha och den större av de två öarna. Den 
kallas för den Gröna oxen. Här finns en 
sandstrand med en badbrygga, toaletter 
och omklädningsrum. Ön är också 
försedd med grillplatser och en lekpark.  
Den östra ön kallas för Boställsholmen 
och är 2,8 ha stor. På denna ö finns det 
färre anordnade mötesplatser och den 

upplevs också vara mer ödslig. Böleshol-
marna har en platt topografi och består 
till stora delar av skogsmark. Från båda 
öarna går det gångbroar över till fast-
landet. Vid Gröna oxen finns en större 
parkering för bilburna besökare. Vid ob-
servationstillfället var besöksfrekvensen 
relativt låg, men både kvinnor och män 
sågs ute på området. Ålderskategorier-
na var blandade, allt från barn till pen-
sionärer. Aktiviteterna bestod i grillning, 
promenader, löpning, cykling och hun-
drastning. 

I detta delkapitel ges en presentation av de resultat som framkommit 
vid observation av friytorna på Böleäng. Friytans geografiska läge visas 
markerat i grönt i kartbilden till vänster. Ett fotografi från platsen visas 
till höger. I texten ges information om platsens karaktär, dess använd-
ningsområden och värden, samt eventuella brister. Besöksfrekvens och 
aktivitet på friytan kopplat till kön under observationstillfället redovisas 
också. 

Den geografiska avgränsningen har utvidgats efter att brukarvärderingen 
inleddes. Detta innebar att ett par av friytorna endast har observerats vid 
ett tillfälle (den 15/12).  De friytor som berörs av detta är Bölesholmar-
na, Böle strandpark, Rödbäcksslättens södra del, Skogen vid vattentornet 
och Blockvägen.     
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BÖLE STRANDPARK

Denna park är ett gångstråk nedan-
för boendeområdet på Böle. Gång-
stråket avslutar strandpromenaden 
från cykelbron vid Teg som leder in 
till centrala Umeå. Stråket ligger na-
turskönt mellan umeälven och skog-
sområdet nedanför Böle boställe. I 
skogen i parkens östra del finns ett 
naturstråk med information om väx-
ter och djur, samt spångar att bal-
ansera på och hoppa emellan för 

barnen. Parkens topografi är relativt 
platt och utsikten mot vattnet något 
begränsad av sly. Mitt i stråket finns 
möjlighet till båtplats i älven. Platsen 
upplevs vara rofylld. Under obser-
vationstillfället hade stråket 4 kvin-
nliga besökare i åldern 20-65 år och 
en manlig besökare mellan 20-30 år. 
Samtliga var ute och joggade. Parken 
är ca 7,3 ha stor.

Detta grönområde ligger i stadsdel-
ens norra del, inne i ett kvarter. Om-
rådet är 0,3 ha stort och består fram-
förallt av grönyta. På området finns 
en lekpark som är i mycket gott skick. 
Tillgänligheten till fots är god, med 
angränsande gång- och cykelvägar 

västerut, norrut och söderut. Områ-
det kan dock upplevas semiprivat, då 
det både i norr och syd angränsar till 
bostadsgårdar. Tillsynen och översik-
ten i området är god, men parken 
saknar belysning . Vid observation-
stillfället hade parken inga besökare. 

BLOCKVÄGEN
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BLOCKVÄGEN EKVÄGEN

Detta grönområde ligger i stadsdel-
ens östra del och är en platt yta som 
består av en konstgräsplan, en större 
yta med naturgräs och en mindre 
lekpark. Parken är 1,4 ha stor och 
har inga vidlyftiga planteringar, men 
omges av björkar. Vid observation-
stillfället hade parken 3 kvinnliga 
besökare mellan 5-40 år och 2 man-
liga besökare mellan 5-10 år. En av de 
kvinnliga besökarna rastade sin hund, 

medan de övriga besökarna sköt med 
pilbåge. Konstgräsplanen som lig-
ger i parken har ett mycket slitet och 
nedgånget underlag och området 
saknar sittplatser. Parken är väldigt 
lugn och rofylld med ett lågt flöde. 
Två mindre bilvägar angränsar områ-
det, varav den ena är en återvänds-
gränd och den andra är en kurva på 
ett villakvarter.  

“DIRTEN” - PARKERINGSPLATS VID 
ENGELSKA SKOLAN

Detta område är en parkeringsplats 
i områdets östra del, precis utmed 
Engelska skolan och Bölevägen. Om-
rådet är 2,0 ha stort och består av en 
asfalterad, jämn yta. Vid observation-
stillfället syntes inga människor till, 

men på platsen stod en husvagn. Ett 
mindre skrotupplag återfanns också 
mitt på parkeringen vilket visar att 
platsen inte till fullo nyttjas som park-
ering. Området upplevs vara övergi-
vet.  
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DAGISPARKEN

Dagisparken är ett större grönområde 
längst västerut i stadsdelen. Områ-
det är ca 3,5 ha stort och består av 
en grusplan, ett större platt gräsparti 
som under sommarhalvåret nyttjas 
som fotbollsplan, en gång- och cykel-
väg och en mer kuperad del som 
avgränsar parken mot Rödbäcksslät-
ten. Mitt i området ligger en förskola 
som har en inhängnad förskolegård, 
vilket bidrar till att parken känns le-
vande under dagtid då barnen är ute 
och leker. Under observationstillfäl-
lena hade parken framförallt kvin-
nliga besökare mellan 25-65 år som 
samtliga passerade genom parken på 
gång- och cykelvägen. Aktiviteterna 
var promenader, hundrastning och 

jogging. De stora grönytorna möjlig-
gör en mängd olika aktiviteter. Dock 
saknas det sittplatser i området, 
vilket gör att möjligheten att stanna 
och bara vara på platsen begränsas. 
Platsen upplevs vara offentlig och till-
gängligheten både till fots och med 
bil är god. Bilvägen till platsen är en 
vändzon vilket gör att trafikflödet är 
lågt. Platsen upplevs vara rofylld och 
säker ur en trafiksynpunkt, vyn över 
Rödbäcksslätten bidrar till naturup-
plevelsen. Gång- och cykelvägen har 
god belysning, medan det övriga om-
rådet inte är upplyst. Området kan 
under kvälls- och nattetid upplevas 
vara ödsligt. 

BIGARRÅBACKARNA

Mellan Volvos industriområde och 
Bigarråvägen ligger ett grönområde 
som är 2,3 ha stort. Här finns en lek-
park och två större kullar som avgrän-
sar bostadsområdet mot industrin. 
Över kullarna går en gångstig, vilket 
kan betyda att ytan passeras på väg till 
och från Volvo och/eller att kullarna 
används vintertid som pulka-/snow-
boardbacke. På grund av närheten till 
industrin är området något utsatt för 
buller, även om detta är i ytterst liten 
utsträckning. Lekparken i området är 
sliten och i behov av upprustning. Till 

väster erbjuds en naturskön vy över 
Rödbäcksslätten, där även travhästar 
ute på träningsrunda kan skönjas. 
Under observationstillfällena hade 
området inga besökare. Området 
känns semiprivat, är svårtillgängligt 
och ligger något undanskymt. Tillträ-
det sker genom en otydlig gångpas-
sage genom bostadsområdet söderi-
från och från en gång- och cykelväg 
norrifrån där de högre kullarna är det 
första som möter besökaren. Områ-
det är dåligt belyst och ligger i mörker 
under dygnets mörka timmar. 
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SMULTRONPARKEN

Denna park ligger centralt i stadsdel-
en och i anknytning till skolgården. 
Parken är 2,2 ha stor och upplevs vara 
rumsindelad. Dessa rumsliga avgrän-
sningar består av två grusytor, en 
större grönyta och en lekpark. Gång- 
och cykelstråk går genom parken och 
i parkens längsgående ytterkanter på 
båda sidor. Parken är genomgående 
platt, med undantag för några lägre 
gräsvallar på grönytan i parkens cen-
trala sydliga del. De planteringar 
som finns är framförallt björk och 
bollpil i parkens ytterkanter. Utmed 
lekparken finns även buskage som 
skapar rumslig avgränsning. Denna 

park upplevs vara tillgänglig och har 
på grund av dess läge ett bra flöde av 
människor vilket också främjar trygg-
hetsaspekten. Under observation-
stillfällena hade parken både kvinnli-
ga och manliga besökare i blandade 
åldrar. Grönområdet centralt i 
parken nyttjades till fotbollsspel. Ma-
joriteten av besökarna var cyklister 
eller fotgängare som färdades längs 
gång- och cykelvägen. Hundrastning 
förekom också på grönytorna. Vid 
båda observationstillfällena har grus-
planen i parkens västra ände och lek-
parken varit tom. God belysning finns 
längs parkens gång- och cykelvägar. 

SKOLGÅRDEN

Böleängsskolan ligger centralt i stads-
delen och i anknytning till Smultron-
parken. Skolgården är 2,2 ha stor 
och delas i två av skolbyggnaderna. 
På skolgårdens västra sida finns ytor 
för bollspel på asfalt och lekpark-
sutrustning. Denna del är platt. På 
skolgårdens östra sida finns ytor för 
bollspel, lekparksutrustning, grillring, 
större grönytor och ett lusthus. Den-
na del är mer kuperad, med en tunnel 
integrerad i en av kullarna. Vid obser-
vationstillfällena var det gott om barn 
på skolgården. De mindre barnen lek-

te kullekar på kullen och i sandlådan, 
medan de äldre barnen spelade land-
hockey och basket. Val av aktiviteter 
hade vid observationstillfällena ingen 
speciell könskodning. Däremot lekte 
killarna och tjejerna i stor utsträckning 
åtskilt. Tjejerna för sig och killarna 
för sig. Killarna rörde sig också över 
större ytor i sina lekar. Skolgårdens 
östra del upplevs vara mer tillgänglig 
för allmänheten, medan den västra 
delen i större utsträckning avgränsas 
av staket. Under skoltid upplevs skol-
gården tillhöra skolbarnen.
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SKOGEN VID VATTENTORNET

I områdets sydöstra delar finns ett sk-
ogsområde som är ca 16,2 ha stort. 
Området är relativt kuperat och här 
finns både klippor, myrmark och små 
bäckar. I skogens norra del ligger ett 
vattentorn och ett elljusspår. Här finns 
också ett par grillplatser och vad som 
förefaller vara ett egenhändigt tillver-
kat utegym. Vid observationstillfället 
hade området inga besökare, men 
det syntes tydliga spår av lek i områ-

det i form av olika kojbyggen. Skogen 
var ganska nedskräpad och i de nor-
ra delarna blev man som besökare 
tydligt påmind om den relativt väl-
trafikerade Riksvägen som passerar 
just utanför. Längre in i skogen var 
trafikbullret mindre, men gjorde sig 
fortfarande påmint. Nedskräpningen 
i skogen bidrar till att öka känslan av 
otrygghet på platsen. 

Röbäcksslätten är de stora jordbruks-
markerna som ringar in stadsdelen 
från sydväst. Genom området går ett 
antal grusvägar som främjar rörelse 
över slättlandet. Slätten ger området 
en naturskön inramning och de vida 
vidderna skänker lugn och rofylldhet. 

Närmast den vältrafikerade Riksvä-
gen som delar av området minskar 
känslan av rofylldhet något dock. Vid 
observationstillfällena sågs ett fåtal 
kvinnor vara ute och promenera, 
samt rasta hundar på området.   

RÖBÄCKSSLÄTTEN
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SPACE SYNTAX

Figur 6. Axialkartan över Böleängsområdet. Figur 7. Lokal integrationsanalys över Böleäng. Röda linjer visar stråk med hög integration och 
sedan ned i en fallande skala till blå linjer som visar stråk med låg integration. 

I detta delkapitel redovisas de resultat som framkommit vid space syntax-analysen för Böleäng. Den rumsliga strukturen i området har analyserats för att undersöka 
om lågt integrerade rum i space syntax-analysen överenstämmer med de platser som vid brukarvärderingarna har angetts vara otrygga. I figur 6 syns axialkartan 
med svarta linjer som representerar den rumsliga strukturen i området. I figur 7 syns axialkartans lokala integrationsvärden, där röda linjer motsvarar rum med hög 
integration ned i en fallande skala, där blå linjer representerar de rum som har lägst integrationsvärde. Det lokala integrationsvärdet har beräknats med en radie 
på 3.

Hög integration

Låg integration
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TILLGÄNGLIGHETSANALYS

GÅNGAVSTÅND TILL NÄRMASTE GRÖNOMRÅDE

0 – 300 m 

300 – 500 m

500 – 1000 m 

1000 – 2500 m

Grönområden 

I detta delkapitel redovisas de resultat som framkommit vid tillgänglighetsanalysen för Böleäng. Gångavstånd har med axialkartan uppmätts från bostad till fyra 
huvudsakliga sociotoper: Grönska, lek, vatten och skogskänsla. Varje separat kartbild redovisar avstånd till en av dessa sociotoper. 

Kartan visar uppmätta gångavstånd från 
bostad till närmaste grönområde. Grönom-
rådena är svartmarkerade och består av: 
Bölesholmarna, Böle strandpark, Ekvägen, 
Smultronparken, Blockvägen, Dagisparken, 
Bigarråbackarna, Röbäcksslätten och Skogen 
vid vattentornet. 

Figur 8. Gångavstånd till närmaste grönområde
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GÅNGAVSTÅND TILL NÄRMASTE LEKOMRÅDE

0 – 300 m 

300 – 500 m

500 – 1000 m 

1000 – 2500 m

Lekområden 

Kartan visar uppmätta gångavstånd från 
bostad till närmaste lekområde. Lekom-
rådena är svartmarkerade och består av: 
Lekparken och stranden vid Bölesholmar-
na, Naturstigen i Böle strandpark, Lek-
parken på Blockvägen, “Dirten”, Ekvägen, 
Skolgården, Smultronparken, Skogen vid 
vattentornet, Bigarråbackarna, Lekparken 
på dagiset, Lekparkerna på innergårdarna 
vid Krusbärsvägen och Nyponvägen.

Figur 9. Gångavstånd till närmaste lekområde
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GÅNGAVSTÅND TILL NÄRMASTE VATTENOMRÅDE

0 – 300 m 

300 – 500 m

500 – 1000 m 

1000 – 2500 m

Vattenområden 

Kartan visar uppmätta gångavstånd från 
bostad till närmaste vattenområde. Vat-
tenområdena är svartmarkerade och 
består av: Bölesholmarna och Böle strand-
park.

Figur 10. Gångavstånd till närmaste vattenområde
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GÅNGAVSTÅND TILL NÄRMASTE SKOGSOMRÅDE

0 – 300 m 

300 – 500 m

500 – 1000 m 

1000 – 2500 m

Skogsområden 

Kartan visar uppmätta gångavstånd från 
bostad till närmaste skogsområde. Skog-
sområdena är svartmarkerade och består 
av: Böle strandpark och Skogen vid vatten-
tornet.

Figur 11. Gångavstånd till närmaste skogsområde
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WEBBENKÄT

5.3 BRUKARVÄRDERING
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I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit från brukarvärderingen av friytorna på 
Böleäng. I första avsnittet presenteras resultaten från den webbenkät som publicerades i sa-
marbete med Umeå kommun (se bilaga 2). Sedan följer resultatet av de intervjuer som genom-
förts med boende och fritidspersonal på Böleäng. Avslutningsvis presenteras resultaten från 
den workshop som genomförts med fritidsbarn i årskurs 4-6 på Böleängsskolan.

I detta delkapitel redogörs för resultaten av den webbenkät som publicerats via Umeå kommun. 
Det inkomna resultatet presenteras fördelat på kvinnor och män. Information om enkäten de-
lades ut till 1000 hushåll varav 50 seriösa svar inkom. Av de svarande var 64% kvinnor och 36% 
män. Den ålderskategori som hade högst svarsfrekvens var för kvinnor 35-44 år, medan det 
för män var 55+ år. I ålderspannet 17-25 år inkom inga resultat vare sig för män eller kvinnor. I 
ålderspannet 0-17 år inkom två resultat, men endast av kvinnor.  
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Bland de kvinnliga svarandena bor flest på Västra, Södra 
och Norra Böleäng. Ett fåtal bor på Böle boställe, samt Ös-
tra och Västra Böleå. (För områdesindelning se bilaga 2).

Bland de kvinnliga svarande så tycker 52% att det finns 
tillräckligt att välja på för lek/utomhusvistelse/motion 
på Böleäng. 48% tycker inte att det finns tillräckligt att 
välja på. 

Bland de manliga svarandena bor flest på Västra och Södra 
Böleäng, samt Böle boställe. Ett fåtal bor på Norra Böleäng 
och Östra Böleå. (För områdesindelning se bilaga 2).

Bland de manliga svarande så tycker 78% att det finns 
tillräckligt att välja på för lek/utomhusvistelse/motion 
på Böleäng. 22% tycker inte att det finns tillräckligt att 
välja på. 

Bland de kvinnliga svarande så tycker 53% att omgivning-
arna kring deras bostad uppfyller deras önskemål. 47% 
tycker inte att de uppfyller deras önskemål. Bland de 
som svarat nej, bor de allra flesta på Södra Böleäng.

Bland de manliga svarande så tycker 53% att omgivning-
arna kring deras bostad uppfyller deras önskemål. 47% 
tycker inte att de uppfyller deras önskemål. 

Bland de kvinnliga svarande så brukar 90% vistas utom-
hus på sin tomt/bostadsgård.

Bland de manliga svarande så brukar samtliga vistas 
utomhus på sin tomt/bostadsgård.
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FINNS DET PLATSER PÅ BÖLEÄNG SOM DU TYCKER MYCKET OM?

Om respondenten kryssade ja på denna fråga i enkäten fick de följdfrågan, vad brukar du göra här? En stor mängd kategoriserade alternativ fanns då att 
att välja mellan. Nedan finns sammanställningen av de alternativ eller sociotopvärden som respondenterna valde kopplat till de platser som de uppskattar. 
På nästkommande sidor presenteras de värden som valts för varje specifik omtyckt plats (friyta). De sociotopvärden som kvinnor och män har angivit lika 
representeras i grön text. Dessa begrepp kan sägas sammanfatta vad de som svarade på enkäten tycker är viktigast i deras offentliga utemiljöer. 

Lek 
Lekparklek 
Naturlek 
Fri lek 
Pulkabacke
Skridskobana 

= Kvinnor = Män

Friluftsliv
Promenader 
Elljusspår 
Grillplats 
Skidåkning
Fågelskådning 

Sport & Motion
Motionsträning 
Idrottsutövning 
Bollspel 
Utmaningar

Sociala 
aktiviteter
Mötesplats 
Umgås 
Se människor 
Gemensamma aktiviteter 
Picknick

Fritid
Hundrastning 
Cykla 
Inlines 
Boule 
Bärplockning
Odling
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BÖLESHOLMARNA

Promenader, Motionsträning, Cykla, Mötesplats, Pick-
nick, Umgås, Fågelskådning, Se människor, Åka skidor, 

Bärplockning, Fri lek, Lekpark, Naturlek, Elljusspår, 
Idrottsutövning, Grillplats, Bollspel, Gemensamma akti-

viteter, Hundrastning

Promenader, Motionsträning, Cykla, Mötesplats, Pick-
nick, Umgås, Fågelskådning

Bölesholmarna är en friyta som många kvinnor på Böleäng uppskattar. Det 
är en friyta som har fått många sociotopvärden, vilket betyder att den har ett 
brett användningsområde. Promenader, motionsträning, cykla, mötesplats, 
picknick, umgås och grillplats är de vanligast förekommande sociotoperna 
angivna för Bölesholmarna. Men också hundrastning, se människor, lekpark 
och naturlek förekommer i större utsträckning.  
Platsen används året om, om än något mindre på vintern. Vanligast är att 
man besöker platsen flera gånger i veckan eller någon gång i månaden. 

Bölesholmarna är inte lika uppmärksammad bland männen som hos kvinnor-
na och har inte heller fått lika många sociotopvärden. Promenader, se männi-
skor och umgås är de värden som mest frekvent har angetts. Motionsträning, 
cykla, mötesplats och picknick är också värden som lyfts fram som viktiga för 
friytan. 
Platsen används året om, flera gånger i veckan eller någon gång i månaden.

ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN: ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN:
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BÖLE STRANDPARK

Promenader, Umgås, Grillplats, Motionsträning, Hun-
drastning, Gemensamma aktiviteter Promenader, Umgås, Cykla, Fågelskådning

Böle strandpark är en mindre uppmärksammad friyta bland kvinnorna. Prome-
nader och grillplats är de vanligast förekommande sociotopvärdena för platsen. 
Även umgås, motionsträning, hundrastning och gemensamma aktiviteter har 
angetts. 
Platsen används året om, om än något mindre på höst och vinter. Besöks-
frekvensen varierar från varje dag till någon gång i månaden. 

Även bland männen är Böle strandpark en mindre uppmärksammad friyta. 
Promenader är det vanligaste sociotopvärdet. Att umgås, cykla och fågelskåda 
har också angetts. Platsen används året om, om än något mindre på sommar-
en. Besöksfrekvensen är hög, från varje dag till flera gånger i veckan.   

ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN: ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN:
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DAGISPARKEN

Promenader, Fri lek, Pulkabacke, Lekpark, Motion-
sträning, Mötesplats, Naturlek, Hundrastning, Bollspel, 
Se människor, Gemensamma aktiviteter, Skridskobana, 

Idrottsutövning, Boule

Dagisparken vid förskolan fröhuset är en friyta som har fått många socio-
topvärden av de kvinnliga svarande. De vanligast förekommande är: fri lek, 
pulkabacke, lekpark, bollspel, idrottsutövning och skridskobana. Andra soci-
otopvärden såsom promenader, motionsträning, mötesplats, naturlek, hun-
drastning, se människor, boule och gemensamma aktiviteter har också angivits. 
Dagisparken används enligt de svarande året om, om än något mer vintertid. 
Besöksfrekvensen varierar från flera gånger i veckan till någon gång i månaden.

Även männen har angett många sociotopvärden för dagisparken, vilket tyder 
på att det är en plats som används av många olika syften. De allra flesta värde-
na är de samma som kvinnorna har angett. De som skiljer män och kvinnor åt 
är att kvinnorna har angett boule som ett sociotopvärde och att männen har 
angett att umgås.  
Området nyttjas året om, men framförallt på våren. Besöksfrekvensen är hög, 
många kommer hit varje dag eller flera gånger i veckan. 

Promenader, Fri lek, Pulkabacke, Lekpark, Motion-
sträning, Mötesplats, Naturlek, Hundrastning, Bollspel, 
Se människor, Gemensamma aktiviteter, Skridskobana, 

Idrottsutövning, Umgås 

ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN: ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN:
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BIGARRÅBACKARNA

Pulkabacke, Naturlek, Umgås Pulkabacke, Promenader, Hundrastning

Bigarråbackarna har av de kvinnliga svarande endast fått tre sociotopvärden. 
Pulkabacke är det klart mest vanligt förekommande sociotopvärdet. Naturlek 
och umgås förekommer också. Till Bigarråbackarna kommer de svarande året 
om, men framförallt under vintern. Besöksfrekvensen är ganska låg, från någon 
gång i månaden till mer sällan.  

Av männen har Bigarråbackarna också fått endast tre sociotopvärden. Pulka-
backe är också här det vanligast förekommande. Hundrastning och promenad-
er förekommer också. Männen kommer precis som kvinnorna till Bigarråback-
arna året om, men framförallt under vintertid. Besöksfrekvensen är dock högre 
bland männen än bland kvinnorna, hit kommer de svarande varje dag eller 
flera gånger i veckan. 

ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN: ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN:
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SKOGEN VID VATTENTORNET

Motionsträning, Hundrastning, Promenader, Elljusspår, 
Åka skidor, Grillplats, Fri lek, Bärplockning, Fågelskåd-

ning, Pulkabacke

Skogen vid vattentornet har fått relativt gott om sociotopvärden av de kvinnli-
ga svaranden. De flesta är motions- eller friluftslivsrelaterade. Motionsträning, 
elljusspår och åka skidor är de vanligast förekommande. Promenader och bär-
plockning är också vanligt förekommande. Till skogen vid vattentornet kommer 
kvinnorna året om, men något mindre under våren. Besöksfrekvensen varierar 
stort från mer sällan till varje dag.  

Bland de manliga svaranden har denna friyta inte fått stor uppmärksamhet. 
Endast ett sociotopvärde har angetts, motionsträning. Inga uppgifter finns hell-
er på när skogen besöks eller hur ofta. 

Motionsträning 

ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN: ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN:
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SMULTRONPARKEN

Lekpark, Promenader, Umgås, Hundrastning, Motion-
sträning, Fri lek, Skridskobana, Mötesplats, Se männi-
skor, Bollspel, Cykla, Idrottsutövning, Gemensamma 

aktiviteter, Elljusspår, Inlines, Pulkabacke 

Smutronparken har fått ett stort antal sociotopvärden av de kvinnliga svaran-
den, vilket vittnar om dess breda användningsområde. Till de mest frekvent 
angivna sociotopvärdena hör: lekpark, promenader, fri lek och skridskobana. 
Mötesplats, se människor, bollspel, idrottsutövning och gemensamma aktivi-
teter är också vanliga sociotopvärden bland de svarande. Till smultronparken 
kommer de kvinnliga svarande året om och de allra flesta har en besöksfrekvens 
om flera gånger i veckan. Ett fåtal har också angett att de besöker parken en-
dast någon gång i månaden. 

Även de manliga svaranden har gett smultronparken ett stort antal socio-
topvärden vilket också här vittnar om parkens breda användningsområde. 
Lekpark, skridskobana, mötesplats, cykla och gemensamma aktiviteter är de 
värden som är vanligast förekommande. Umgås, se människor, bollspel och 
idrottsutövning är också vanliga värden som de manliga svarande har angett.
Till smultronparken kommer de svarande året om, men framförallt under som-
maren och våren.  Besöksfrekvensen varierar brett från någon gång i månaden 
till varje dag.  

Lekpark, Promenader, Umgås, Hundrastning, Motion-
sträning, Fri lek, Skridskobana, Mötesplats, Se männi-
skor, Bollspel, Cykla, Idrottsutövning, Gemensamma 

aktiviteter, Åka skidor, Naturlek  

ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN: ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN:
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BLOCKVÄGEN

Naturlek, Fri lek, Lekpark, Se människor, Pulkabacke, 
Bollspel, Gemenamma aktiviteter, Odling, Picknick

Blockvägen är en friyta som har fått en hel del omnämnanden och socio-
topvärden. Dessa är dock endast angivna av boende i just detta specifika om-
råde. Fri lek, lekpark och gemensamma aktiviteter är de sociotopvärden som är 
vanligast förekommande. Till Blockvägen kommer de svarande året om, dock 
mindre under vintertid. Besöksfrekvensen är hög, från några gånger i veckan 
till varje dag.  

Bland de manliga svaranden har denna friyta fått väldigt liten uppmärksamhet. 
Endast ett sociotopvärde har angetts, naturlek. Inga uppgifter finns heller på 
när friytan besöks eller hur ofta. 

Naturlek

ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN: ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN:
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RÖBÄCKSSLÄTTEN

Promenader, Motionsträning, Mötesplats, Hundrast-
ning, Cykla, Umgås, Grillplats, Odling, Picknick, Åka 

skidor, Bärplockning, Fågelskådning, Naturlek

Rödbäcksslätten har fått relativt gott om sociotopvärden av de kvinnliga sva-
rande. Promenader, motion, hundrastning och umgås är de värden som före-
kommer mest frekvent. Hit kommer de kvinnliga svarande året om och med en 
hög besöksfrekvens, varje dag. 

Bland de manliga svaranden har denna friyta fått ett fåtal sociotopvärden. 
Promenader, motionsträning, mötesplats, hundrastning och cykling är värden 
som männen i enkäten kopplar samman med denna plats. Hit kommer de året 
om, flera gånger i veckan. 

Promenader, Motionsträning, Mötesplats, Hundrast-
ning, Cykla

ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN: ANGIVNA SOCIOTOPVÄRDEN:
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OTRYGGA PLATSER
I detta delkapitel redogörs för vilka platser som respondenterna angivit vara otrygga på Böleäng. Detta fördelat på kvinnor och män. Angivna platser har 
rödmarkerats på kartan och angivna stråk har punktstreckats. Dessa markeringar har sedan getts en siffra som har en tillhörande förklarande text till 
höger.

Ytor

Stråk

2
3

4

5

6

7 8

9 10

1 Mörkt längs fruktvägen vid parken och bakom Ica. 

2 Mörkt och dålig insyn på sträckan bakom volvo

3 Bölevägen/Kråkbärsvägen: Buskage och kullar som gör att det är lätt 
för oärliga att gömma sig. Vet att det skett överfall här.

4 Sly som ger dålig insyn kring strandpromenaden.

5
Mörkt och ensligt på Bölesholmarna. Det skulle vara skönt om 
polisen patrullerade här lite oftare.

6 Mörk och övergiven yta vid gamla slakteriet

7 Dålig belysning och gömda ytor i Smultronparken

8 Stökiga ungdomar på Böleängsskolan och Tegs central

9
Buskage och kullar som gör att det är lätt för oärliga att gömma sig. 
Vet att det skett överfall här.

10 Elljusspåret vid vattentornet är för mörkt. Här är man rädd för över-
fall

VAD BIDRAR TILL ATT DU INTE KÄNNER DIG TRYGG?

1

11

11 Bölevägen är inte lämplig ur ett barnperspektiv. Finns inga alternativa 
vägar och Bölevägen känns farlig att cykla längs efter. Otryggt!!

VAD BIDRAR TILL ATT DU KAN KÄNNA DIG TRYGG?

På frågan om du kan känna dig trygg på Böleäng oavsett tid på dygnet 
och året svarade 39% av kvinnorna nej. De platser som de angav vara 
otrygga är: Fruktvägen vid parken och bakom ICA, Bakom volvo, Bölevä-
gen/Kråkbärsvägen, Strandpromenaden, Bölesholmarna, “Dirten”, Smul-
tronparken, Böleängsskolan, Västra delen av Cykelbanan vid Riksvägen, 
Elljusspåret vid vattentornet, Bölevägen.

På frågan om vad som bidrar till att du kan känna dig trygg så svarade kvin-
norna: Min hund, att det är ett välbekant område, att det rör sig människor 
i området, god belysning, att området är lugnt, goda sociala relationer i 
området, att det är ett relativt bilfritt område.

FIgur 12. Platser som kvinnor upplever vara otrygga på Böleäng 
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Ytor

Stråk

2

1 Dålig belysning allmänt i parkerna och på grönområdena

2 Cykelbanan längs Bölevägen. Mellan gamla E4:an och fram till Nipvä-
gen är den under all kritik (vidare väster ut blir den bättre). Vissa 
bitar, t.ex. vid furugrändskorsningen är avståndet till bilvägen ca 30 
cm. Bölevägen är hårt trafikrad av både bilar och cyklister. Bilvägen 
är tyvärr fortfarande en 50-väg (de flesta andra gator i stan är ju nu-
mera 40- eller 30-väg). Känns rent livsfarligt att cykla längs vägen med 
sina barn när bilarnas backspeglar nästan snuddar i jackan. Vintertid 
är cykelbanan så smalt plogad att två cyklister med cykelvagn inte kan 
mötas. Någon naturlig alternativ väg finns inte för oss som bor på nor-
ra Böleäng. Åtgärdsförslag: Bygg Bölevägen likt östra kyrkogatan eller 
Backenvägen!

1

1

1

1

På frågan om du kan känna dig trygg på Böleäng oavsett tid på dygnet 
och året svarade 11% av männen nej. De platser som de angav vara 
otrygga är: Parkerna och grönområdena i allmänhet, samt cykelbanan 
längs Bölevägen

VAD BIDRAR TILL ATT DU INTE KÄNNER DIG TRYGG?

VAD BIDRAR TILL ATT DU KAN KÄNNA DIG TRYGG?

På frågan om vad som bidrar till att du kan känna dig trygg så svarade män-
nen: Att det är ett välbekant område, att det är ett område med många 
barnfamiljer, god belysning, att det är ett lugnt område, goda sociala rela-
tioner i området, att området är relativt bilfritt, att det är mest villakvarter, 
att det är tät bebyggelse.

FIgur 13. Platser som män upplever vara otrygga på Böleäng 
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VAD BIDRAR TILL ATT DU INTE KÄNNER DIG TRYGG?

INTERVJUER MED BOENDE PÅ BÖLEÄNG
I detta delkapitel följer resultatet av de längre strukturerade intervjuer som genomförts med tre 
småbarnsföräldrar, två kvinnor och en man, boende på Böleäng, samtalet med föräldragruppen på 
Böleäng, samt intervjun med fritidspersonal på skolan på Böleäng. 

RESVANOR
På frågan om resvanor så framkom det att de allra flesta resorna in till 
centrala Umeå och till arbetet sker med cykel. Endast ett fåtal resor sker 
med bil, ofta är orsaken då att arbetet kräver det, eller att ärendet är av 
sådan art att bil är behövligt. Inom området är det cykel eller gång som 
är det klart mest använda transportmedlet. Busskommunikationerna in 
till centrum anser de tillfrågade vara goda och klart tillfredsställande. Här 
har ingen skillnad vid val av transportmedel påträffats mellan de manliga 
och de kvinnliga intervjuade.

DAGLIGVAROR
Inledningsvis ställdes frågan om inhandling av dagligvaror och om trans-
portmedel till butiken. Kvinnor och män svarade här lika. Huvudhandlin-
gen sker i regel på Ica Teg eller Ica Maxi då utbudet i dessa affärer är 
större än den lokala Ica Fyrklöver butiken. Samtliga intervjuade stödhan-
dlar dock på Ica Fyrklövern på Böleäng och är mycket nöjda med att af-
fären finns i området. För att ta sig till affären är cykel det transportmedel 
som används mest. 

BARN

De intervjuade har barn i spannet 1-12 år, lika delar pojkar och flickor. 
Föräldrarna upplever att sättet barnen leker på och på vilka platser de 
leker inte kan härledas till vilket kön barnen har, utan snarare till vilken 
ålder barnen är i. De små barnen leker inom en betydligt mindre radie, 
medan de äldre barnen rör sig över större ytor. När det gäller mellansta-
diebarnen håller i princip alla tjejer på Böleäng på med lagidrott, vilket 
de intervjuade tror är en orsak till att tjejer och killar i stor utsträckning 
leker tillsammans och på liknande sätt.  En stor fördel med Böleäng up-
plevs vara att det finns många barn att leka med inom närområdet och att 
grönområdena och lekparkerna ligger inom gångavstånd från boendet så 
att barnen kan ta sig dit själva. Vanligast är att man använder de lekparker 
som finns i boendets absoluta närhet. Upplevelsen är att stadsdelen är 
liten och gemytlig och att det är nära till kompisar för barnen. Att om-
rådet är så pass bilfritt gör också att föräldrarna upplever att det är en 
bra uppväxtmiljö för barnen som kan röra sig ganska fritt på egen hand. 
Utbudet är dock inte så stort, men det finns hockeyplan, fotbollsplan 
och lekparker. Att ungdomsgården har flyttat från stadsdelen upplever 
föräldrarna dock vara ett stort minus för ungdomarna.

OTRYGGA PLATSER FÖR BARN

På frågan om det finns otrygga platser för barn på Böleäng så svarade 
föräldrarna att Bölevägen är en ganska hårt trafikerad väg som är en källa 
till oro. Speciellt obehaglig upplevs den vara när solen vid skymning och 
gryning står lågt, vilket leder till att sikten blir begränsad. Vattentornet i 
skogen är också en plats dit föräldrarna ogärna vill släppa sina barn, spe-
ciellt efter mörkrets inbrott. En annan plats som nämns är skrotupplaget 
eller ”dirten” som den kallas, vid Engelska skolan. Här ligger en massa 
gammal skrot helt öppen som föräldrarna oroar sig för att barnen kan 
göra sig illa på. Böleskolans skolgård har haft lite problem med stökiga un-
gdomar på helgkvällarna. Baksidan av gymnastiksalen vid skolan nämns 
också som en plats som känns mörk och obehaglig på kvällstid. 
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SKOLGÅRDEN

Skolgårdens lekpark uppfattas som en av de bättre lekparkerna 
på området. Även högstadieungdomar brukar vara på skolgården 
efter skoltid och spela basket och hänga i och runt gungorna. Skol-
gården är stängd för barn som inte går på skolan under skoltid, 
men öppen under övrig tid. Man har dock upplevt vissa problem 
med ungdomsgäng som samlas på skolgården på helgkvällarna 
och dricker öl. 

SMULTRONPARKEN

Denna park används mycket i undervisningen i skolan på Böleäng, 
främst vid idrottslektionerna. Även fritids nyttjar parken frekvent 
i sin verksamhet. Detta är också en plats som många famil-
jer besöker. Framförallt på vintern då många åker skridskor här 
på grusplanen som då spolas. Under sommarhalvåret så leker 
barnen i lekparken eller spelar fotboll på gräsområdet mellan lek-
parken och grusplanen. Klätterställningen uppskattas framförallt 
av de mindre barnen, de lite äldre barnen tycker att den är för 
lite utmanande. För de familjer som bor i närheten av parken är 
detta den yta dit barnen går själva för att leka och då handlar det 
framförallt om att spela fotboll på gräset och leka kullekar, ofta i 
lekparken.  

“DIRTEN”

Grusplanen bredvid Engelska skolan är en plats som fått många 
negativa kommentarer i intervjuerna. Här finns ett stort skrotup-
plag som ligger helt öppet för barnen att klättra och leka i. Platsen 
beskrivs som jätteful, sunkig, ofärdig och som kommunens avlast-
ningsyta för skräp. Känslan är att ingen bryr sig om platsen, att 
den är bortglömd. Lite äldre barn brukar dock vara här och leka. 
De bygger hopp av gammalt skrot och cyklar omkring här. Bland 
barnen har platsen fått smeknamnet ”dirten”.   
En av föräldrarna beskriver platsen som följande:

”Det finns en grusplan där bredvid Engelska skolan, där är det 
någon stor ful grusparkering. Det står någon gammal husvagn där 
också. Det är bara ett skrotupplag och har varit så i flera år, det 
är jättefult. Det känns som kommunens avlastningsyta för skräp. 
Det kan vara metallskrot och lite vad som helst. Så jag brukar vara 
dit och kolla ibland. Ungarna, de börjar ju vara så stora så de kan 
fara dit över vägen ibland så där leker de. Det finns ju en hög så 
de brukar cykla över högen. Det kan vara en vägskylt till exem-
pel eller armeringsjärn, det kan vara vad som helst där, det känns 
jättekonstigt. Det är inte alls inhägnat, det är helt öppet. Barnen 
tycker ju att det är roligt men, det är jätteskitigt. Dom lastar ju 
inte av så ofta där, men det känns som att man vet inte vad det är 
för någonting, det kan vara vad som helst. Ungarna kallar det för 
“dirten”. ”

BIGARRÅBACKARNA

Pulkabacken har visat sig vara ett populärt område på vintern. 
Några tycker att den är lite för brant för de små barnen och att den 
framförallt är till för de lite äldre barnen. Backen används enligt de 
intervjuade flitigt av äldre barn som brukar bygga hopp här i olika 
former. Platsen beskrivs som naturskön med god utsikt över vid-
derna. Trots att den ligger så nära Volvo så upplevs den inte vara 
bullerutsatt utan en väldigt rofylld plats. Lekparken vid pulkaback-
en beskrivs som ”riktigt sunkig” och med stora renoveringsbehov.   

FRIYTORNA

De intervjuade frågades om varje enskild friyta. Vad de tycker om 
platserna och vad de används till. På följande sidor presenteras 
resultatet av denna fråga.
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SKOGEN VID VATTENTORNET

Denna plats används mycket av fritids, framförallt killarna gillar att 
vara här och leka. Ibland tar de med sig och grillar korv och fikar. 
Förskoleklassen har kontinuerligt varje vecka en utflykt till skogen. 
Viss undervisning sker också här i form av exempelvis utematte. 

BÖLESHOLMARNA

Bölesholmarna är en mycket använd plats i stadsdelen. Vissa har 
båt här sommartid och naturstigen som finns i området är pop-
ulär bland barnen. Närheten till vattnet beskrivs som det som är 
allra bäst med platsen. Även vintertid spenderar människor tid 
här, med utflykter och grillning. Här plockas det svamp, hallon och 
blommor efter säsong. Lianen ut i vattnet som finns på landsidan 
av området är en mycket populär lekplats som används flitigt av 
många barn på sommarens varmare dagar. Skolan och fritids an-
vänder också Bölesholmarna i sin verksamhet, då främst vid ori-
entering eller vid kamratdagar. En av de intervjuade nämner att 
vattnet inte är så bra här. Att det vid badstranden står alldeles 
stilla vilket leder till att det växer alger och samlas mycket skräp. 
Detta behöver åtgärdas för att få en sund badmiljö för barnen. 

RÖBÄCKSSLÄTTEN

Det här är ett område som många av de vuxna använder när 
de motionerar. På vintern brukar familjerna åka skidor här. Det 
beskrivs som ett bra område att tillsammans med små barn packa 
en matsäck och ta på sig skidor och åka ut på utflykt. 

DAGISPARKEN

Här brukar föräldrarna klippa upp en gräsplan till barnen just ba-
kom förskolan Fröhuset. Parken nyttjas framförallt på sommaren 
och då till fotbollsträning. En del av barnen brukar åka hit för att 
klättra i träd och leka i lekplatsen på förskolan.  

EKVÄGEN

Parken används mycket av de boende i området, hit kan barnen 
gå och leka själva. Även lekparken nyttjas mycket, även om den 
främst är för de riktigt små barnen. Fritids brukar nyttja parken 
i sin verksamhet rätt frekvent, då den ligger nära och de inte be-
höver korsa några större vägar för att ta sig dit. För de familjer som 
inte bor i området besöks parken mer sällan, det är framförallt då 
de lite äldre fotbollslagen spelar sina matcher här. Konstgräset på 
fotbollsplanen får mycket kritik för att det är utnött och av dålig 
kvalitet. Parkeringssituationen här är också ett problem, fram-
förallt då det spelas fotbollsmatcher i parken. Bilarna kommer i 
hög hastighet och barnen springer omkring bland parkerade bilar 
på trottoarerna. Här finns en oro bland föräldrarna att det kan ske 
olyckor.  

ENGELSKA SKOLAN

Skolgården vid Engelska skolan skapar delade meningar hos de in-
tervjuade. Får man verkligen vara här? En av familjerna brukar gå 
hit och klätterställningen här är mycket populär hos barnen. Hos 
de övriga familjerna är känslan att detta är ett privat område som 
inte är öppet för allmänheten, så hit brukar man inte gå.   
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PROMENAD & MOTION

Samtliga intervjuade brukar motionera i stadsdelen och då främst 
genom löpning eller rullskidor. Bölesholmarna runt är en populär 
slinga, där finns det även möjlighet att träna backintervaller på 
vägarna dit. Det finns en slinga runt 4H-gården som brukar använ-
das. Vägarna ute på Röbäcksslätten och förbi travet nyttjas också 
ofta av de intervjuade.  

OTRYGGA PLATSER

Bölevägen nämns som en plats som känns otrygg på grund av 
trafiksituationen, med höga hastigheter och dålig sikt, detta är 
något som de manliga intervjuade har påpekat. Kvinnorna har an-
gett vägen bakom Volvo som en plats som under framförallt de 
mörka timmarna upplevs vara väldigt obehaglig. Här finns ingen 
insyn och den känns ödslig. Att gå i skogen i mörkret är generellt 
något som kvinnorna tycker är obehagligt. Här nämns Skogen vid 
vattentornet som en plats som känns otrygg. Den upplevs vara 
ödslig och man vet inte vilka som rör sig där. I och med att Riksvä-
gen har blivit mörkare, när man släckt ner vissa delar av den, blir 
cykelvägarna utmed denna också mörkare och upplevs vara mer 
otrygga. Kvinnorna upplever också att det är mörkt bakom gym-
nastikhallen på Böleängsskolan. Att vistas ute på helgkvällar är 
något som kvinnorna påpekar vara lite extra obehagligt. 

Ytor

Stråk

Figur 14. Platser som de intervjuade upplever vara otrygga.
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FAVORITPLATSER

De intervjuade har på frågan om favoritplatser på Böleäng valt: Bölesholmarna, 
Röbäcksslätten, Isbanan i Smultronparken och Bigarråbackarna. Nedanför varje bild 
följer en motivering till deras val. 

BÖLESHOLMARNA RÖBÄCKSSLÄTTEN ISBANAN I SMULTRONPARKEN BIGARRÅBACKARNA

“För dess närhet till vatten” “För utsikten och möjligheten att röra 
på sig”

“En plats och en aktivitet som hela 
familjen tycker om, samt för folklivet”

“För utsikten och rofylldheten”

= Kvinnor = Män



75

Resultat

WORKSHOP MED FRITIDSBARN PÅ BÖLEÄNG
I detta stycke följer resultaten av den workshop som hölls med fritidsbarn i åk 4-6 på Böleängsskolan. 
Resultaten är fördelade på flickor och pojkar. 

FAVORITPLATSER SOMMAR FAVORITPLATSER SOMMAR

Under sommaren så var flickornas favoritplatser samlade framförallt 
kring två områden. Det ena var vad de kallade de “vita bollarna”, vilket 
visade sig vara ensilagebalar ute på Röbäcksslätten. Flickorna tyckte att 
dessa var roliga att klättra på och att vissa var som studsmattor som man 
kunde hoppa på. De brukade också leka tagen och kurragömma här och 
något de kallar för Fia med knuff. Det andra området var grönområdet 
i Dagisparken och framförallt gräsfotbollsplanen bakom förskolan som 
föräldrarna själva brukar klippa upp. Flickorna valde denna plats för att 
de tycker det är kul att spela fotboll men också för att det finns ett roligt 
klätterträd här. Lekplatsen inne på förskolegården tyckte flickorna också 
var rolig att vara i. Två av flickorna satte favoritplatsen på sin egen bak-
gård. 

Under sommaren så tyckte några av pojkarna bäst om att vara utan-
för förskolan Fröhuset där de brukar leka tjuv och polis. Några tyckte 
också att det var roligt att vara på skolgården för att de gillar att leka 
där. Bölesholmarna och “havet”, alltså älven, var också ett populärt ställe 
för att man kan åka båt och för att det finns en sandstrand där man kan 
bada. En annan favoritplats var på Nyponvägen där två av pojkarna gil-
lade att cykla och sparkcykla. Skogen vid vattentornet var också en plats 
som några av pojkarna markerade med motiveringen att man kan skjuta 
pilbåge, springa och orientera där. De gillade också att grilla och fika med 
Fritids här. Ett par av pojkarna hade flera favoritplatser och fick därför 
sätta två märken. 
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FAVORITPLATSER VINTER FAVORITPLATSER VINTER

Under vintern satte många av flickorna sitt märke även denna gång på 
grönområdet runt förskolan. Då tyckte flickorna framförallt att det är roli-
gt att åka skridskor här, eftersom grusplanen spolas. Bredvid skridsko-
planen så brukar det alltid vara en jättestor snöhög som flickorna också 
tycker är rolig att leka i. En tjej satte märket mellan äppel- och päron-
vägen där det brukar vara ett snöupplag med motiveringen att det är 
kul med stora snöhögar. Några flickor placerade sitt märke på skridsko-
planen vid Smultronparken också med motiveringen att det är roligt att 
åka skridskor. En av flickorna satte även här märket på sin bakgård och på 
den sluttande vägen utanför huset där hon brukar åka pulka.

På grund av tidsbrist så hann pojkarna inte sätta några klistermärken för 
favoritplatser på vintern. Men ett par av pojkarna uttryckte att de tyckte 
det var kul att vara i pulkabacken vid Volvo. Några andra tyckte att det var 
roligast att åka skridskor på isen vid förskolan Fröhuset.  
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PLATSER SOM FLICKOR OGILLAR 
ELLER TYCKER ÄR OBEHAGLIGA

När flickorna skulle placera märket på en plats som de inte tyckte om 
eller tyckte kändes obehaglig så blev det på lite mer spridda platser än 
på frågan om platser som de gillade. En av flickorna satte märket på pulk-
abacken, där både hon och hennes bror hade gjort sig ordentligt illa. Ett 
gäng flickor satte märket utanför ett hus där det bodde en “jätteläskig” 
tant. Två av flickorna satte märket på en lekpark vid korsningen Fruktvä-
gen/Äppelvägen som de tycker är tråkig och inte så spännande. Tre av 
flickorna satte sitt märke på en annan lekplats mellan Äppelvägen och 
Päronvägen för att de tyckte att den var dåligt underhållen och kändes 
osäker att leka i. En tjej tyckte att det var obehagligt nere vid Böleshol-
marna på kvällen. En tjej ville inte sätta något märke.

PLATSER SOM POJKAR OGILLAR 
ELLER TYCKER ÄR OBEHAGLIGA

När pojkarna skulle placera det röda klistermärket på en plats som de 
inte tyckte om så var det många som tyckte att det var väldigt svårt. Till 
slut var det några av pojkarna som placerade sitt märke på Engelska sko-
lans gård. De tyckte inte att de kände sig välkomna här på grund av det 
höga stängslet och den inhägnade upplevelsen av skolgården. Ett annat 
område som några av pojkarna inte tyckte om var gräsområdet utan-
för Volvo där Bölevägen blir cykelväg. De uttryckte det som att det var 
jättetråkigt här, att det var alldeles för lite gräsytor och inte fanns tillräck-
lig med plats för att göra något här.
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SMULTRONPARKEN

På frågan om vad flickorna tyckte om Smultron-
parken så svarade de att på vintern är den bra. 
Men många tycker att den behöver renoveras 
för att den inte är så funktionell och inte heller 
speciellt rolig att leka i. Om de fick önska fritt 
vad som skulle finnas där så vill de ha en fotboll-
splan med konstgräs. De vill också ha karusell-
pinnar som man kan stå på och snurra och en 
stor nätgunga. Många tryckte på att de vill ha 
bättre gungor som är platta, inte däckgungor.  

På frågan om vad pojkarna tyckte om Smultron-
parken så uttryckte de att de verkligen gillar att 
leka här, framförallt på grönytorna. De tyckte dock 
att lekparken är för liten och riktad för mycket till 
små barn. Pojkarna skulle önska en högre och mer 
utmanande klätterställning med hängbroar och 
rutschkanor som sitter ihop. De poängterade dock 
att de inte vill ta bort den lekpark som finns för den 
var så bra för de små barnen. De tyckte att man 
hellre skulle bygga vidare på den som redan finns 
och göra den större och mer äventyrlig. 
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6.1 FRIYTEIDENTIFIERING

6.2 EXPERTVÄRDERING
OBSERVATION AV FRIYTORNA

Av det studerade områdets totala yta består ca 22% 
av friytor. Då är Röbäcksslätten inte medräknad, 
vilket skulle medföra en ännu högre siffra. Sprid-
ningen av friytorna i området möjligggör därför en 

god friytetillgång. Detta säger dock lite om friytor-
nas individuella kvaliteter, attraktion och dess bru-
kartillgänglihet. 

Friytorna på Böleäng erbjuder en bred variation 
vad gäller olika naturvärden. Närheten till vatten 
i form av Bölesholmarna, skogsnaturen vid vatten-
tornet och de vida vidderna i form av Röbäcksslät-
ten. Stadsdelen har gott om grönområden, det 
finns dock en avsaknad av mer strukturerade par-
kområden, med blomplanteringar och sittplatser. 
Området saknar också torgyta för evenemang, 
uteservering och dylikt. Generellt kan sägas att 
de friytor som finns främst är anpassade för fy-
sisk aktivitet av någon form. Det finns mindre mö-
jlighet att bara vara ute och se människor, vilket 
till exempel en torgyta skulle möjliggöra.  Friytorna 
ger goda förutsättningar för både vinter och som-
maraktiviteter, i bistrare väder saknas möjlighet 
att vara ute i skydd av tak. 

Friytorna har generellt sett god tillgänglighet för 
fotgängare och cyklister vilket gör att tillgången till 
bil inte är en faktor för att kunna bruka platserna. 
Däremot avgränsas både Bölesholmarna och Sk-
ogen vid vattentornet av större vägar med något 
osäkra övergångsmöjligheter. Detta kan inskränka 
på barns möjlighet att besöka dessa platser utan 
en vuxens sällskap.    

Friytorna har analyserats utifrån Boverkets defini-
tion för trygga platser: Överblickbara, ger kontakt 
med omgivningen, är befolkade, går att orientera 
sig i, det finns en blandning mellan vägar och be-
byggelse, de är välskötta (Boverket, 2010)

På Böleäng finns det friytor som uppfyller dessa 
kriterier, men det finns också platser med uppen-
bara brister. 

Dagisparken och Smultronparken är friytor som 
har god genomströmning av människor och där 
den omgivande bebyggelsen skapar en trygg-
hetskänsla, framförallt under dagtid då skolan och 
dagiset är befolkat. 

På Bölesholmarna är överblickbarheten inte så 
god. Framförallt Boställsholmen är en plats som 
kan upplevas ödslig och otrygg främst under dyg-
nets mörka timmar, men också delvis under dagen 
om genomströmingen av människor är låg. Det är 
dock bra att det finns anslutande broar från fast-
landet till båda holmarna. En upprensning av sly 
längs strandparken skulle främja insynen på områ-
det och också öka känslan av trygghet. 

Skogen vid vattentornet är en plats som kan up-
plevas vara otrygg. I skogsmark kan det vara svårt 
att tillgodose överblickbarhet, vilket måste accept-
eras då skogsnaturen i sig fyller ett värde. Vid ob-
servationstillfället var platsen väldigt skräpig och 
vattentornet på platsen gav ett skamfilat intryck. 
Detta bidrar till att öka känslan av otrygghet. 

Bigarråbackarnas geografiska läge gör att genom-
strömningen på ytan är låg. Däremot är tillsynen 
med den närliggande bebyggelsen på ena sidan 
relativt god. Det saknas dock belysning i området.    
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Då besöksfrekvensen vid observationstillfällena 
var relativt låg, kan det vara svårt att dra några 
generella slutsatser om vilka som använder ytor-
na och till vad. Friytorna hade dock under dessa 
tillfällen till största del kvinnliga besökare.  Många 
var ute och rastade sina hundar eller tog en prom-
enad. 

Det fanns också ett intresse av att se om platserna 
hade någon tydlig könskodning. Detta kan till ex-
empel visa sig i form av namn på platser eller ga-
tunamn. Alternativt i form av vilka typer av statyer 
och offentlig konst som finns representerad på 
området (Friberg, 2005). Det kan också vara gen-
om att något av könen tydligt har befäst sin närva-
ro på platsen. 

Gatunamnen på Böleäng består nästan uteslutande 
av frukt- och bärnamn, vilket får tolkas som nära 
nog könsneutral namngivning. Inte heller frityor-
nas namn bär spår av könskodning. 

Det finns inga statyer eller offentlig konst i stads-
delen, men Volvo lastvagnars fabrik får räknas som 
en tydlig symbol för området och är ofta det som 
sätter Böleäng på kartan. Denna arbetsplats har 
en klart manlig könskodning. Ett exempel på detta 
är hur man i början av 2000-talet ville öka andelen 
kvinnliga anställda från 11% till 16% (Bergström & 
Burèn, 2007), vilket tydligt vittnar om arbetsplats-
ens mansdominans.

Inga av friytorna uppfattades vid observationerna 
vara tydligt könsmärkta.

SPACE SYNTAX

För Böleäng visar det sig att de områdena som har 
lägst lokal integration återfinns på området om-
kring Volvo, Bölesholmarna, Skogen vid vattentor-
net, samt på kvarteren längst sydväst i stadsdelen. 
Platser med låga integrationsvärden  samanfaller 
ofta med platser som upplevs vara otrygga och öd-
sliga, eftersom flödet av människor där är lågt. Det 
kan också betyda att dessa platser är lugna och 
rofyllda (Space scape). Upplevelsen av platserna 
kan också förändras under dygnets timmar. 

Det intressanta med denna space-syntaxanalys är 
att jämföra de platser som fått låga integrations-
värden, med det resultat som framkommit i bru-
karvärderingarna vad gäller otrygga platser och se 
om de platserna stämmer överens (se avsnitt 6.5).  
Eftersom det finns ett tydligt könsmönster vad 
gäller upplevelsen av otrygghet och rädsla i det of-
fentliga rummet (Risk, 2005) kommer jämförelsen 
mellan kvinnor och mäns upplevelse att vara rele-
vant och i fokus.

Figur 7 Lokal integrationsanalys över Böleäng. Röda linjer visar stråk 
med hög integration och sedan ned i en fallande skala till blå linjer 
som visar stråk med låg integration. 

Hög integration

Låg integration
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TILLGÄNGLIGHETSANALYS

Tillgänglighetsanalysen för Böleäng visar att den 
generella tillgängligheten till de fyra huvudsakliga 
sociotoperna i området är relativt god. Särskilt god 
är den till lek- och grönområden som också är det 
sociotoper som ur ett planerarperspektiv är möjli-
ga att tillgodose. 

För tillgänglighet till grönområden är det endast 
ett fåtal kvarter i områdets centrala delar, samt 
ett mindre område i öst som strax över 300 m 
till närmaste sociotop, vilket uppfyller Boverkets 
avståndsrekommendation på max 300 m för att ett 
område ska användas ofta (Boverket, 2007). 

Tillgängligheten till lekområden är ännu bättre, där 
det område i öst som har angetts ha mer än 300 m 
till närmaste område kan ha närmare tillgång till 
lekpark utanför det avgränsade studieområdet. 

När det gäller gångavstånd till vatten- och skogsom-
råden så är tillgängligheten något sämre. Den stora 
orsaken till detta är förstås naturförutsättningarna 
i området. Bölesholmarna och Skogen vid vatten-
tornet avgränsas dessutom av större bilvägar i 
form av Riksvägen och Bölevägen. Detta kan inte 
bortses från då dessa vägar verkar som barriärer 
och gör sociotoperna mer svårtillgängliga. 

När det gäller vattenområden så har områdets 
västra delar sämst tillgänglighet med avstånd på 
just över 1 km. Även när det gäller skogsområden 
är det områdets västra delar som har sämst till-
gänglighet med avstånd på just över 1 km. Dessa 
avstånd får dock räknas som överkomliga vid en 
planerad utflykt.
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6.3 BRUKARVÄRDERING

WEBBENKÄT

GENERELLT OM OMGIVNINGARNA

När det gäller tillfredställelse över omgivningar-
na och vistelse på den egna gården, så visar en-
kätresultatet ingen skillnad på män och kvinnor. 
Kvinnorna är dock i högre utsträckning missnöjda 
med utbudet för lek/utevistelse/motion än vad 
männen är. 

SOCIOTOPVÄRDEN

De svarande kan generellt sett sägas vara aktiva 
människor. Många har angett att de använder fri-
ytorna till motionsliknande aktiviteter varje dag, 
eller flera gånger i veckan och att de dessutom gör 
det året om. Detta gäller både för de kvinnliga och 
de manliga svarande. 

Vid närmare analys av sociotopvärdena kan man 
se att de värden som angetts för flest antal friy-
tor är de samma för kvinnor och män: prome-
nader, motionsträning, mötesplats, cykla, umgås 
och hundrastning. Att just dessa värden har fått 
många omnämnanden måste anses vara rimligt. 
Detta är ju värden som inte kräver så mycket av 
sina omgivningar utan kan företas på många olika 
platser. Den jämna könsfördelningen tyder på 
att detta är aktiviteter som både de manliga och 
kvinnliga respondenterna företar sig. Värden som 
angetts mindre ofta, men där könsfördelningen är 
fortsatt jämn är: skridskobana, fågelskådning och 
idrottsutövning. Dessa värden kräver mer av plat-
sens utformning och är ofta förlagda till särskilda 
miljöer. Också här är detta aktiviteter som både 
män och kvinnor utför. Värden som angetts med en 
kvinnodominans är: lekpark, naturlek, gemensam-
ma aktiviteter, fri lek, pulkabacke, åka skidor, boll-

spel och se människor. Värden som endast kvinnor 
har angett är: bärplockning, elljusspår, grillplats, 
odling, inlines och boule. 

FRIYTOR 

När det gäller de specifika friytorna så kan man 
se att Bölesholmarna, Böle Strandpark, Skogen 
vid vattentornet, Röbäcksslätten och Blockvägen 
är platser som har fått betydligt större uppmärk-
samhet bland kvinnorna än bland männen. För 
Blockvägen är det tydligt att de som angivit denna 
plats också bor i området och att det är en självklar 
mötesplats på kvarteret. När man tittar på Bölesh-
olmarna, Böle Strandpark, Röbäcksslätten och Sk-
ogen vid vattentornet så är det platser som ligger 
i utkanterna av stadsdelen och något avskärmat 
från bebyggelse. 

För Bölesholmarna så hade 38% av kvinnorna an-
gett denna plats som en plats som de tycker sär-
skilt mycket om, att jämföra med männens 16%. 
Här kan man inte se något samband mellan att bo 
nära och val av favoritplats. Man kan inte heller 
se något samband mellan att bo nära och hur ofta 
man besöker platsen. Till Bölesholmarna tar man 
sig året om, oavsett var på Böleäng man bor. 

Böle Strandpark har angetts som favoritplats av 
16% av kvinnorna, att jämföra med 5% hos män-
nen. Inte heller här finns något tydligt samband 
mellan att bo nära och val av favoritplats, samt 
besöksfrekvens. 

När det gäller Skogen vid vattentornet så är det-
ta en plats som 19% av kvinnorna har angett som 
favoritplats, men inga män. Bland kvinnorna finns 
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ett tydligt samband mellan att bo nära och hur ofta 
man besöker denna plats. De kvinnor som bor på 
Södra Böleäng har också en högre besöksfrekvens. 
Kvinnor från övriga delar av området tycker också 
om platsen, men besöker den mer sällan.  

För Röbäcksslätten så hade 15% av kvinnorna an-
gett platsen som en favoritplats, detta att jämföra 
med endast 5% hos männen. Här är det tydligt att 
de som har angett platsen också bor nära. 

Dagisparken och Smultronparken är populära 
platser hos både kvinnor och män. Dessa platser 
är centralt belägna i stadsdelen och därför lättill-
gängliga för många. Här ser man tydligt att soci-
otopvärdena inte skiljer sig åt nämnvärt mellan 
könen. Kvinnor och män ägnar sig alltså åt liknande 
aktiviteter på dessa platser. När det gäller Dagis-
parken så har 18% av kvinnorna angett denna plats 
som en favoritplats, att jämföra med männens 
22%. Det är dock tydligt att de som angett denna 
plats också bor i närheten, antingen på Södra eller 
Västra Böleäng. Detta gäller för både kvinnor och 
män. Smultronparken har 40% av kvinnorna och 
33% av männen angett som en favoritplats. För 
denna plats finns inte ett lika tydligt samband med 
var på Böleäng man bor och huruvida man nyttjar 
den. Däremot kan man se att besöksfrekvensen är 
högre för de som bor på Södra, Norra och Västra 
Böleäng. Detta gäller för både kvinnor och män.

Bigarråbackarna har 13% av kvinnorna och 11% 
av männen angett som en favoritplats. Besöks-

frekvensen för denna friyta är låg för både kvinnor 
och män, hit kommer man någon gång i månaden. 
Det är framförallt boende på Västra och Södra 
Böleäng som har uppmärksammat denna plats. 

Varken Ekvägen eller “Dirten” har fått något om-
nämnande av de svarande på enkäten. 

Sammanfattningsvis kan man se att kvinnorna i be-
tydligt större utsträckning än männen har angett 
platser som ligger i utkanten av stadsdelen och 
då också längre ifrån deras bostad. Männen har 
i större utsträckning angivit platser i närheten av 
deras bostad.

OTRYGGA PLATSER

Att kvinnorna i enkäten i större utsträckning än 
männen har angett att de känner sig otrygga på 
Böleäng stämmer överens med den forskning som 
visar att kvinnor generellt sett är mer rädda för 
brott och känner sig mer otrygga i offentliga mil-
jöer (Andersson-Ek, 2009). Orsakerna till kvinnor-
nas otrygghet har framförallt att göra med mörker, 
ödslighet och rädslan för överfall. Männens otrygg-
het har också att göra med dålig belysning, men 
här nämndes ingenting om ödslighet eller rädsla 
för överfall. Både kvinnor och män har kommen-
terat om trafikssituationen längs Bölevägen och 
hur det upplevs vara en otrygg plats, framförallt 
för barn men även för vuxna. Otrygga platser anal-
yseras vidare i delkapitel 6.5.
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INTERVJUER MED BOENDE PÅ BÖLEÄNG

RESVANOR

Av intervjuerna framkom att det transportmedel 
som används mest för resor inom stadsdelen, 
samt in till centrum, trots tillgång till bil, är cykel 
eller gång. Detta gäller för både män och kvinnor, 
oavsett årstid. Detta stöttas av den forskning som 
säger att  en sträcka på 5 km är den gräns varvid 
människor är benägna att välja cykel som trans-
portmedel (Umeå kommun, 2014).   

BARN 
   
De intervjuade ansåg vidare att kön hade liten 
betydelse för hur deras barn lekte eller för vilka 
platser de lekte på. Ålder var här en viktigare fak-
tor, framförallt vad gällde den radie som barnen 
rörde sig inom. Detta bekräftar till viss del den te-
ori som säger att barns lekar blir mer könsneutrala 
utomhus (Mårtensson, 2004). Däremot motsäger 

föräldrarna teorin om att pojkar rör sig över större 
ytor än flickor (Mårtensson, 2004). Föräldrarna hä-
vdar alltså att detta beteendemönster inte är kön-
srelaterat utan snarare åldersrelaterat.   

FRIYTOR

Vid intervjuerna genomgicks friytorna på Böleäng 
utifrån vad intervjupersonerna tyckte om platser-
na och vad de använde dessa till. I detta stycke 
har deras svar fördelats på kön, analyserats och 
sammanfattats till sociotopvärden, se tabell 2. De 
sociotopvärden som är lika för kvinnor och män 
är grönfärgade. Dessa sociotopvärden har karter-
ats tillsammans med övrig information från bru-
kar- och expertvärderingen i sociotopkartorna. Se 
avsnitt 6.5 

FRIYTA

Smultronparken

Skolgården

SOCIOTOPVÄRDEN SOCIOTOPVÄRDEN

Lekpark, Gemensamma aktivi-
teter, Umgås, Skridskobana, Fri 
lek, Idrottsutövning, Bollsport, 

Mötesplats

Lekpark

-Lekpark, Umgås, Mötesplats

Ekvägen Lekpark, Bollsport, Mötesplats, 
Idrottsutövning, Fri lek 

Lekpark, Bollsport, Mötesplats
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FRIYTA

Bigarråbackarna

SOCIOTOPVÄRDEN SOCIOTOPVÄRDEN

Pulkabacke, Umgås, UtsiktPulkabacke, Lekpark

Bölesholmarna Bad, MotionsträningBad, Motionsträning, Båtliv, 
Naturlek, Umgås, Bärp-

lockning, Mötesplats

Röbäcksslätten MotionsträningMotionsträning, Utsikt

Dagisparken Bollspel Bollspel, Hundrastning, 
Motionsträning

OTRYGGA PLATSER

När det gäller otrygga platser på Böleäng, så stäm-
mer mönstret väl överens med det som påvisades 
i webbenkäten, samt den forskning som visar att 
kvinnor generellt sett är mer rädda för brott och 
känner sig mer otrygga i offentliga miljöer (An-
dersson-EK, 2009). De kvinnliga in-tervjuade pra-
tar om platser som är mörka och ödsliga, där man 
oroar sig för överfall

Kvinnorna nämner också att detta inskränker på 
rörelsefriheten efter mörkrets inbrott. Den man-
liga respondenten nämner trafiksituationen på 
Bölevägen och här handlar oron främst om barn-
ens säkerhet. Otrygga platser analyseras vidare i 
kapitel 6.5.

Tabell 2. Sociotopvärden från analys av intervjuer med boende på Böleäng. De grönfärgade sociotopvärdena är de värden 
som är samma för män och kvinnor.

Sammanfattningsvis kan man se att den manli-
ga respondenten endast för Bigarråbackarna har 
angivit sociotopvärden som inte de kvinnliga re-
spondenterna också har angivit. Smultronparken, 
Skolgården och Bölesholmarna är platser som 
fått betydligt fler sociotopvärden av kvinnorna. 

Vid jämförelse med de sociotopvärden som var 
kvinnodominerade i enkätstudien sticker vär-
det bärplockning ut som inte angivits av en enda 
manlig respondent. Andra kvinnodominerade soci-
otopvärden är: gemensamma aktiviteter, naturlek 
och fri lek. 
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WORKSHOP MED FRITIDSBARN PÅ BÖLEÄNG

FLICKOR & POJKARS LEK

Den typ av lekar som både flickorna och pojkarna i 
workshopen beskrev att de lekte är relativt fysiska 
och i mångt och mycket samma sorts lekar. Både 
flickorna och pojkarna gillade att leka olika typer 
av kull-lekar. Dessa lekar skedde främst i Dagis-
parken och i Smultronparken. Här bekräftar work-
shopens resultat den forskning som säger att leken 
utomhus ofta blir mer könsneutral (Mårtensson, 
2004). Flickornas utomhusaktiviteter var dock mer 
kopplade till lagidrotter än vad pojkarnas var. Mån-
ga av flickorna spelade fotboll och tyckte att detta 
var det roligaste man kunde göra utomhus. Detta 
resultat går emot både den forskning och statistik 
som säger att pojkar spelar mer fotboll än flickor 
(Norén-Björn, 1999). Gräsytan bakom Fröhuset 
var den yta som användes mest för detta även när 
fotbollspelandet var spontant. Fotbollsplanen vid 
Ekvägen nämndes inte alls, även fast fotbollslagen 
spelar sina matcher här och flickorna är väl bekan-
ta med platsen. Pojkarnas idrottande handlade 
främst om löpning och cykling. Cykling på kvart-
eret och löpning i skogen vid vattentornet och på 
Bölesholmarna. 

När det gäller typ av platser som barnen valde så 
fanns det vissa skillnader mellan flickornas och po-

jkarnas val. Vintertid så gillade alla barnen att åka 
skridskor på platser i centrala lägen och att leka i 
snöhögar. Den skillnad man kan se här är att po-
jkarna främst nämnde den anordnade pulkaback-
en, medan flickorna pratade mer om slumpvisa 
snöupplag som är mindre publika.   
 
Flickornas favoritplats ute på Röbäcksslätten lig-
ger i en rätt så avskild miljö där de får leka ostört 
och denna plats hade något av en ”hemlig klub-
b”-stämpel. Någon sådan avskild plats kom inte på 
tal bland pojkarna som valde platser där de syns 
och hörs och där människor ständigt är i rörelse. 
Detta får stöd i forskningen som säger att flickor 
tenderar att leka på områden som är mer skyddade 
(Mårtensson, 2004). 

SOCIOTOPVÄRDEN

Barnens svar om favoritplatser har fördelats på 
kön, analyserats och sammanfattats till socio-
topvärden, se tabell 3. De sociotopvärden som är 
lika för flickor och pojkar är grönfärgade. Dessa so-
ciotopvärden har karterats tillsammans med övrig 
information från brukar- och expertvärderingen i 
sociotopkartorna. Se avsnitt 6.5

FRIYTA

Smultronparken

Skolgården

SOCIOTOPVÄRDEN SOCIOTOPVÄRDEN

Idrottsutövning, Gemensamma 
aktiviteter, Lekpark, 

Skridskobana

Fri lek, Lekpark, Skridskobana

Fri lek, Lekpark-
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FRIYTA

Bigarråbackarna

SOCIOTOPVÄRDEN SOCIOTOPVÄRDEN

Pulkabacke-

Bölesholmarna Bad, Båtliv, Umgås, Fri lek, 
Naturlek, Motionsträning-

Röbäcksslätten -Fri lek, Mötesplats, 
Utmaningar

Dagisparken Fri lek, Skridskobana Bollspel, Lekpark, Naturlek, 
Pulkabacke, Fri lek, 

Skridskobana 

Tabell 3. Sociotopvärden från analys av workshop med fritidsbarn på Böleäng. De grönfärgade sociotopvärdena är de 
värden som är samma för män och kvinnor.

Skogen vid vattentornet Idrottsutövning, Naturlek-

Sammanfattningsvis kan man se att precis som för 
enkätrespondenterna så är Smultronparken och 
Dagisparken platser som både flickor och pojkar 
har uppmärksammat. Däremot har Bölesholmar-
na och skogen vid vattentornet fått uppmärksam-
het endast av pojkarna, vilket står i motsats till 
enkätundersökningen där det var kvinnorna som 

premierade dessa platser i betydligt större ut-
sträckning än männen.  Den typ av sociotopvärden 
som kommit fram vid workshopen skiljer sig inte 
så mycket åt mellan flickor och pojkar. Den stora 
skillnaden ligger i idrottsutövandet, där flickorna 
pratar om bollsporter, medan pojkarna pratar mer 
om individuellt motionsutövande.
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6.4 SOCIOTOPVÄRDEN

FRIYTA

Bölesholmarna

SOCIOTOPVÄRDEN SOCIOTOPVÄRDEN

Promenader, Motionsträning, 
Cykla, Mötesplats, Picknick, 
Umgås, Fågelskådning, Bad, 

Båtliv, Fri lek, Naturlek

Hundrastning, Se män-
niskor, Åka skidor, Bärp-

lockning, Lekpark, Elljusspår, 
Idrottsutövning, Grillplats, Boll-
spel, Gemensamma aktiviteter, 
Promenader, Motionsträning, 
Cykla, Mötesplats, Picknick, 
Umgås, Fågelskådning, Bad, 

Båtliv, Fri lek, Naturlek

Böle strandpark Cykla, Fågelskådning, Prome-
nader, Umgås

Motionsträning, Hundrastning, 
Gemensamma aktiviteter, 

Promenader, Umgås

Blockvägen NaturlekFri lek, Lekpark, Se människor, 
Pulkabacke, Bollspel, Ge-

mensamma aktiviteter, Odling, 
Picknick, Naturlek

Ekvägen Lekpark, Bollsport, MötesplatsIdrottsutövning, Fri lek, Lek-
park, Bollsport, Mötesplats

Bigarråbackarna Promenader, Hundrastning, 
Utsikt, Umgås, Pulkabacke 

Naturlek, Lekpark Umgås, 
Pulkabacke

Dagisparken Umgås, Promenader, Fri lek, 
Pulkabacke, Lekpark, Motion-

sträning, Mötesplats, Naturlek, 
Hundrastning, Bollspel, Se 

människor, Idrottsutövning, 
Skridskobana, Gemensamma 

aktiviteter

Boule, Promenader, Fri lek, 
Pulkabacke, Lekpark, Motion-

sträning, Mötesplats, Naturlek, 
Hundrastning, Bollspel, Se 

människor, Idrottsutövning, 
Skridskobana, Gemensamma 

aktiviteter

Sociotopvärden är den samling begrepp som 
tagits fram vid sammanställningen av expert- och 
brukarvärderingen. Dessa begrepp kan sägas sam-
manfatta vad de boende på Böleäng tycker är vik-
tigast i deras offentliga utemiljöer. I tabell 4 nedan 

presenteras de sammanställda sociotopvärdena 
från observationer, webbenkät, intervjuer och 
workshop kopplat till friyta. Sociotopvärdena pre-
senteras fördelat på kön, de sociotopvärden som 
är samma för kvinnor och män är grönfärgade.  
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FRIYTA

Smultronparken

SOCIOTOPVÄRDEN SOCIOTOPVÄRDEN

Naturlek, Åka skidor, Lekpark, 
Promenader, Umgås, Hun-

drastning, Motionsträning, Fri 
lek, Skridskobana, Mötesplats, 
Se människor, Bollspel, Cykla, 

Idrottsutövning, Gemensamma 
aktiviteter

Elljusspår, Inlines, Pulka-
backe, Lekpark, Promenader, 

Umgås, Hundrastning, Motion-
sträning, Fri lek, Skridskobana, 
Mötesplats, Se människor, Boll-

spel, Cykla, Idrottsutövning, 
Gemensamma aktiviteter

Skolgården Fri lek, Lekpark, Grillplats, Boll-
spel, Umgås, Mötesplats

Lekpark, Grillplats, Bollspel, 
Umgås, Mötesplats

Röbäcksslätten Promenader, Motionsträning, 
Mötesplats, Hundrastning, 

Cykla

Umgås, Grillplats, Odling, Pick-
nick, Åka skidor, Bärplockning, 

Fågelskådning, Naturlek, 
Fri lek, Utmaningar, Utsikt, 

Promenader, Motionsträning, 
Mötesplats, Hundrastning, 

Cykla

Skogen vid vattentornet Idrottsutövning, Naturlek, Mo-
tionsträning

Hundrastning, Promenader, 
Elljusspår, Åka skidor, Fri lek, 
Bärplockning, Fågelskådning, 
Pulkabacke, Motionsträning, 

Grillplats

Tabell 4 Sammanställda sociotopvärden fördelat på kön från expert- och brukarvärderingen. De grönfärgade sociotopvärde-
na är de värden som är samma för män och kvinnor.  

Vid sammanställningen av sociotopvärden för 
samtliga brukarundersökningar så kan man se att 
för de centrala parkerna och grönytorna så skiljer 
sig inte värdena åt i någon större utsträckning mel-
lan kvinnor och män. Dessa friytor används fram-
förallt till sociala aktiviteter, sport och motion, 
samt lek. Skillnaderna uppkommer framförallt på 
de mer perifera områdena såsom Bölesholmarna, 
Skogen vid vattentornet och Röbäcksslätten, där 
kvinnorna har angett betydligt fler sociotopvärden 
än männen. 

För Bölesholmarna kan man se att kvinnor i större 
utsträckning förknippar platsen med gemens-
am sport & motion i form av idrottsutövning och 
bollspel, medan männen i samma kategori endast 
uppmärksammat platsen för motionsträning. Be-

lysning i form av elljusspår har också uppmärksam-
mats endast av kvinnorna. Detsamma gäller för 
värdet bärplockning. 

Användandet av Röbäcksslätten skiljer sig också 
åt mellan män och kvinnor. Kvinnorna har i större 
utsträckning än männen uppmärksammat platsen 
för sociala aktiviteter och friluftsliv, värden som 
handlar om att vistas på platsen. För männen 
har de angivna värdena framförallt att göra med 
rörelse genom platsen.

För skogen vid vattentornet handlar männens 
värden framförallt om sport & motion, samt lek. 
För kvinnorna har platsen också värden för friluft-
sliv och fritid. Även här har belysning i form av ell-
jusspår angivits som ett värde.
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6.5 SOCIOTOPKARTAN

Sociotopkartan (se figur 14 för kvinnor och figur 
15 för män ) är den samlade informationen som 
inkommit från expert- och brukarvärderingen och 
sedan karterats utifrån de sociotopvärden som 
plockats fram. Kartan bör ses som ett levande 
planeringsunderlag, en ögonblicksbild, som kon-
tinuerligt behöver uppdateras. 

Den snedfördelade köns- och åldersrepresentatio-
nen i brukarvärderingen bör uppmärksammas vid 
läsning av resultatet. Kvinnor är som grupp domin-
erande i brukarvärderingarna och åldersspannet 
13-25 år är kraftigt underrepresenterat för både 
män och kvinnor.

Observation av friytorna bör göras under fler års-
tider för att få ett mer allmängiltigt resultat. 

Resultaten presenteras fördelat på kvinnor och 
män.

Platser som har fått många sociotopvärden är ofta 
populära platser (Space scape & Uppsala kom-
mun, 2009). Detta behöver dock inte stämma för 
alla platser. En plats som har fått få sociotopvärden 
kan också vara populär, den är bara inte lämpad 
för många olika aktiviteter. I tabell 5 nedan visas 
de symboler som använts för sociotopvärdena i de 
olika sociotopkartorna fördelat på kategorier.

Promenader 

Elljusspår

Grillplats

Åka skidor

Fågel-
skådning

Mötesplats

Umgås

Se 
människor

Gemensamma 
aktiviteter

Picknick

Motions-
träning

Idrotts-
utövning

Bollspel

Utmaningar

Hund-
rastning

Cykla

Inlines

Boule

Bär-
plockning

FRILUFTSLIV

Utsikt Odling

SOCIALA
AKTIVITETER

Lekpark

Naturlek

Fri lek

Pulkabacke

Skridskoba-
na

FRITID

Bad

Båtliv

SPORT &
MOTION

LEK

Tabell 5. Symboler för sociotopvärden fördelat på kategorier.
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Figur 15. Den sammanställda sociotopkartan för kvinnor/flickor på Böleäng
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Figur 16. Den sammanställda sociotopkartan för män/pojkar på Böleäng.
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6.6 OTRYGGHET I OFFENTLIGA 
   MILJÖER
På frågan om otrygga platser kan man se en ty-
dlig skillnad mellan de kvinnliga och manliga re-
spondenterna i studien. Kvinnorna har i högre 
utsträckning än männen angett att de känner sig 
otrygga på vissa platser på Böleäng. Detta hänger 
nästan uteslutande ihop med mörker, ödslighet, 
dålig överblickbarhet och rädsla för överfall. En-
dast en av de manliga respondenterna i studien 
har angett att han upplever otrygghet på grund av 
dålig belysning i parkerna och på grönområdena. 
Studien bekräftar här den forskning som pekar på  
att kvinnor i större utsträckning än män upplever 
otrygghet i offentliga miljöer (Andersson, 2005).  
Både män och kvinnor oroar sig för trafiksitua-
tionen på Bölevägen som de upplever vara otrygg 
för gång- och cykeltrafikanter.  

Majoriteten av de platser som i space-syntax anal-
ysen har fått låga integrationsvärden har också av 
respondenterna utpekats som otrygga platser eft-
er mörkrets inbrott. Detta gäller området omkring 
Volvo, Bölesholmarna och Skogen vid vattentor-
net. Intressant är att Bölesholmarna och Skogen 
vid vattentornet av de kvinnliga respondenter-
na också har fått ett stort antal sociotopvärden, 
vilket bekräftar teorin om att platser kan omgen-
deriseras under dygnets timmar (Forsberg, 2005). 
Kvarteren längst sydväst på området har fått låga 
integrationsvärden, men denna plats har inte om-
nämnts vara en otrygg plats i brukarvärderingen. 

När det gäller otrygga platser för barn så är de 
respondenter i studien som också är föräldrar öv-

erens om att Böleäng är en trygg plats att växa 
upp på. De nämner dock några platser som de 
upplever vara otrygga: Bölevägen på grund av 
trafiksituationen, Vattentornet i skogen efter 
mörkrets inbrott, skrotupplaget eller “Dirten” vid 
engelska skolan på grund av skaderisken, samt 
Böleskolans skolgård på helgkvällar på grund av 
stökiga ungdomar. 

Fritidsbarnen har inte samma bild av otrygga 
platser som föräldrarna. För flickorna så hand-
lar otrygghet om en sträng tant som bor vid Vol-
vo-området, eller om lekplatser som är dåligt 
skötta. Endast en flicka har angett att hon är rädd 
för mörkret och ödsligheten på Bölesholmarna. 
För pojkarna så handlar otrygghet om att känna 
sig ovälkommen, detta gäller framförallt Engels-
ka skolan som avgränsas med ett högt stängsel. 
Det kan också handla om platser som de upplever 
vara tråkiga, som grönområdet mellan Volvo och 
fruktvägarna.
Detta bekräftar teorin att vuxna och barns uppfat-
tning om otrygga platser i den offentliga miljön 
inte alltid stämmer överens (Länsstyrelsen i Hal-
lands län, 2009).

Trygghetsgivande faktorer är i det stora hela de 
samma för kvinnorna i studien som för männen. 
Faktorer som god belysning, lugnt område, rel-
ativt bilfritt, goda sociala relationer och tät be-
byggelse med människor i rörelse. Dessa faktorer 
stämmer överens med Boverkets kriterier för vad 
trygga platser ofta uppfyller (Boverket, 2010).
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6.7 SAMMANFATTNING AV METODER
I detta avsnitt ges en sammanfattande bild av de analysmetoder som använts vid sociotopkarteringen. 
Metoderna har värderats med hög, mellan och låg utifrån två kriterier: Hur mycket information de har gett 
om könsskillnader, samt vilken tidsåtgång metoden har krävt.  För att få betyget hög i kategorin informatiom 
om könsskillnader ska metoden ge mycket god information om kvinnor och mäns preferenser vad gäller 
värderingen av offentliga ytor. För betyget mellan ger metoden en viss information om könsskillnader. För 
betyget låg har metoden gett mycket litet eller ingen information alls om kvinnor och mäns preferenser vad 
gäller värderingen av offentliga ytor. Tidsåtgången värderas utifrån samma skala. Här motsvarar betyget hög 
en arbetstidsåtgång på tre veckor eller mer. Betyget mellan motsvarar en arbetstidsåtgång på mellan en till 
tre veckor och betyget låg motsvarar upp till en vecka.

OBSERVATION

SPACE SYNTAX

TILLGÄNGLIGHETSANALYS

WEBBENKÄT

INTERVJU

WORKSHOP

METOD INFORMATION OM 
KÖNSSKILLNADER TIDSÅTGÅNG

MELLAN

LÅG

LÅG

HÖG

HÖG

HÖG

HÖG

MELLAN

MELLAN

HÖG

MELLAN

MELLAN

Tabell 6. Sammanfattande tabell över de metoder som använts i studien värderade med betyget lågt, mellan och högt uti-
från de två kriterierna: information om könsskillnader och tidsåtgång.
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Resultatet av studien visar att sociotopkartering-
smetoden är en användbar metod för att kartlägga 
kvinnor och mäns likheter och skillnader i användan-
det av offentliga miljöer. Metodens flexibilitet gör 
det möjligt använda de analysmetoder som behövs 
för att vinkla studien i önskvärd riktning. Resultaten 
från studien är dock lokala och kan inte appliceras på 
andra platser. Studien visar vidare att skillnader mel-
lan kvinnor och mäns användande av utemiljöerna 
på Böleäng inte nämnvärt skiljer sig åt i stadsdelens 

centrala parker och grönområden. I de perifera park-
erna och grönområdena kan man däremot skönja en 
viss könsskillnad där männen framförallt har angett 
värden för rörelse genom platsen, medan kvinnorna 
även har angett värden för vistelse på platsen. Stu-
dien visar att otrygghetsaspekten är den stora skill-
naden mellan kvinnor och mäns upplevelse av ute-
miljöerna. Metoden som sådan är grundlig och bidrar 
till en exakthet av det undersökta. På grund av detta 
kan den också bli såväl tidskrävande som kostsam.

7.1 DISKUSSION

Expertvärderingen har i denna studie inte involverat 
några externa experter. Metoderna som har använts 
har utförts i egen regi. Den ursprunliga tanken var att 
involvera fler sakkunniga i form av intervjuer, men 
dessa har varit svåra att nå och bortprioriterades till 
slut på grund av tidsbrist. Ett inledande möte vid stu-
diens början hölls med Umeå kommuns jämställd-
hetsstrateg Linda Gustafsson. Detta möte gav en god 
inblick i kommunens arbete med jämställdhet inom 
stadsplaneringen.  

Andra metoder som för studien hade varit intressan-
ta att genomföra hade varit resvaneundersökningar 
med de boende på Böleäng för att få en uppfattning 
om in- och utpendlingen till stadsdelen, resmönster, 
samt om val av transportmedel skiljer sig mellan 
kvinnor och män. 

Bullermätningar för friytorna som angränsar till 
Riksvägen och Bölevägen hade också varit intressant 
att utföra utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.  

EXPERTVÄRDERING

Av metoderna som använts för expertvärderingen i 
detta arbete har observationen av friytorna varit den 
som gett mest information. Här får man som utom-
stående en bild av hur friytorna ser ut och används, 
vilket är viktig för att få en överblick av det studerade 
området. Metoden är tidskrävande, speciellt om 
användande under olika årstider ska studeras. Pro-
tokollet bör sättas samman med eftertanke på vad 
som faktiskt ska studeras, för att säkra att relevanta 
observationer görs. 

Då observationerna i detta arbete ägde rum i sep-
tember och december, på grund av examensarbetets 

tidsram, missades den tid på året då människor vis-
tas utomhus i större utsträckning. Observationer bör 
därför genomföras under årets samtliga årstider för 
att få en helhetsbild av friytornas användande. 

Den geografiska avgränsningen för studien omfatta-
de ett stort antal friytor. Som ensam observant blev 
det inte så mycket tid fördelat på varje enskild friyta. 
Här kan det vara en fördel att vara fler observanter 
som sedan också kan diskutera och jämföra sina re-
sultat.

Under observationerna var besöksfrekvensen på 

OBSERVATION AV FRIYTOR
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friytorna något kvinnodominerad. Detta kan ha sin 
grund i att fler kvinnor är daglediga, eller att de kvin-
nor som är daglediga har större benägenhet än män 
att vara ute. En förklaring till den kvinnodominerade 
besöksfrekvensen på friytorna kan vara att kvinnor 
från 16 år och uppåt generellt sett motionerar mer 

utomhus än män. Det kan också ha varit en tillfälighet 
att det var just fler kvinnor som var ute vid observa-
tionstillfällena. För att kunna dra en mer allmängiltig 
slutsats om könsskillnader i användandet av friytor-
na behöver mer regelrätta besöksundersökningar ge-
nomföras och över en längre period .

SPACE SYNTAX

TILLGÄNGLIGHETSANALYS
Denna analysmetod ger information om hur avstån-
den från bostäder till olika sociotopvärden är förde-
lade över studieområdet. Här kan planeraren få en 
indikation på vilka områden som är i behov av mer 
parkutveckling eller om det finns områden som har 
utrymme för förtätning. Den manuella metod som 
användes i detta arbete är ganska tidskrävande. 
Med rätt programvara blir metoden betydligt mer 
tidseffektiv. Utifrån ett genusperspektiv ger analys-
metoden inte så mycket information om hur kvinnor 
och män nyttjar dessa sociotoper. Möjligen kan god 
tillgänglighet härledas till ett mer jämställt nyttjande, 
då kvinnor generellt sett har sämre tillgång till bil än 
män. Samtidigt visar webbenkäten i denna studie att 
kvinnor är mer benägna än män att uppmärksamma 
platser som ligger längre från hemmet, vilket leder till 
slutsatsen att de är beredda att röra sig över en län-
gre sträcka för att komma åt önskvärda naturvärden.

Tillgängligheten till de studerade sociotoperna på 
Böleäng är generellt sett god. Sett ur ett jämställd-
hetsperspektiv är det en fördel att tillgängligheten 
är god (Andersson, 2005). Exempelvis är tillgången 
till bil i de flesta fall på Böleäng inte en faktor för att 
komma åt dessa funktioner eller upplevelsevärden. 
Det ojämna uttaget av föräldrapenningen vittnar om 
att kvinnor i högre grad än män är hemma och da-
glediga (SCB, 2014). Det finns ingen statistik på hur 
föräldrapenningen fördelas mellan kvinnor och män 
på Böleäng, men den kvinnodominans som rådde i 
föräldragruppen som besöktes, vittnar om att detta 
stämmer även för Böleäng. Detta bidrar med största 
sannolikhet till att kvinnor som grupp nyttjar dessa 
sociotoper oftare än män och därför är mer bero-
ende av dess tillgänglighet.

Denna analysmetod är främst anpassad för att stude-
ra rörelse i och till och från ett område (Space scape, 
2010). Brister i metoden är att olika utformningar av 
axialkartan och hur rummen definieras kan ge stora 
utslag på resultatet av analysen. En axialkarta som 
sträcker sig över större områden kan ge andra resul-
tat i det studerade området, framförallt för de rum 
som ligger i utkanten av kartan. Det kan därför vara 
av intresse att låta axialkartan breda ut sig över ett 
större område och sedan jämföra det globala och det 
lokala integrationsvärdet. 

Metoden i sig säger ganska lite om hur jämställt ett 
område är, eller om hur en plats används kopplat till 
kön. Användningsområdet i en genusvinklad socio-
topkartering är framförallt att se vilka rum som har 
potential till ett gott folkliv och vilka rum som kan be-
höva behovsundersökas närmare i form av exempel-

vis belysning eller utökad bebyggelse för på så sätt 
upplevas mindre otrygga. Metoden är relativt tid-
skrävande, framförallt vad gäller definitionen av rum 
vid framtagandet av axialkartan.

Space syntax-analysens jämförelse med bru-
karvärderingens resultat om otrygga platser visar 
att  metoden i viss utsträckning kan säga något om 
vilka platser som kan uppfattas som otrygga. Analys-
ens resultat i sig är dock inte fullgott för att dra några 
slutsatser. Ett lågt integrationsvärde säger något om 
ödslighet och låga människoflöden, men andra fak-
torer som orsakar otrygghet såsom mörker, dålig 
överblickbarhet, nedskräpning och platsers stigma-
tisering kan analysen inte visa. Här krävs en dialog 
med brukare, samt observationer för att få en hel-
täckande bild. 
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Brukarvärderingen har i denna studie varit kvinno-
dominerad. Det är svårt att sia om huruvida resul-
tatet skulle ha påverkats av ett större manligt delt-
agande. Möjligen att fler friytor hade kunnat få ett 
större antal sociotopvärden, men detta behöver inte 
vara säkert eftersom det bland respondenterna för 
studien har funnits representanter för samtliga bost-
adsområden i stadsdelen, både vad gäller kvinnor 
och män. 

En faktor som sannolikt har spelat större roll för re-
sultatet är den ojämna könsfördelningen bland bru-
karna. Respondenter i ålderskategorin 13-25 år är 
grovt underrepresenterade i studien och det är troli-
gt att denna ålderskategori med ungdomar och unga 

vuxna använder utemiljön på andra sätt och till andra 
typer av aktiviteter. Denna ålderskategori har dock 
varit svår att nå, då eleverna flyttar till Tegs central 
för att gå högstadiet och då blandas med ungdomar 
från andra stadsdelar. Även fritidsgården har flyt-
tat från Böleäng till Teg och idrottsföreningarna har 
sitt upptagningsområde över flera stadsdelar. Det vi 
vet är att högstadieungdomarna gillar att hänga på 
Böleängsskolans skolgård på helgkvällarna. 

En metod som för studien hade varit intressant att ge-
nomföra är en trygghetsvandring på friytorna. Detta 
för att tillsammans med brukarna få en direkt upplev-
else av platserna. Detta är en metod som eventuellt 
skulle kunna fånga upp den saknade ålderskategorin. 

BRUKARVÄRDERING

Av de 1000 hushåll på Böleäng som fick information 
om webbenkäten var det 50 personer som  till slut 
svarade på den.  Av dessa 50 personer var 64% kvin-
nor och 36% män. Av de svarande var majoriteten 
över 35 år. Webbenkäten hade alltså ett stort externt 
bortfall och en snedvriden köns- och åldersfördeln-
ing som innebär att resultatet inte kan anses vara 
generaliserbart för hela befolkningen på Böleäng 
(Olsson & Sörensen 2011).  Enkätresultatet kan dock 
ändå ge en fingervisning om vilka platser som män-
niskor använder och hur de används kopplat till kön. 
Metoden ger god information om många av brukar-
nas användning av platsen fördelat på kön. Den är 
dock tidskrävande, framförallt vad gäller analysen av 
resultatet. 

Frågan om vilka platser på Böleäng man tycker om 
och varför, har ingen begränsning vad gäller det antal 
sociotopvärden man har möjlighet att ange. En per-
son kan alltså ange tio sociotopvärden för en plats, 
medan en annan person bara anger ett. Detta gör att 
en kvinnodominans bland respondenterna inte be-
höver påverka resultatet för denna fråga. Kvinnorna 
har i högre utsträckning valt fler antal favoritplatser 
per person än vad männen har gjort och har också 
angett fler sociotopvärden per friyta. Detta kan tol-

kas som att kvinnorna är bredare i sitt användande av 
friytorna. För männen finns ett högre internt bortfall 
på frågan om favoritplatser än för kvinnorna. Det vill 
säga att fler män har i högre utsträckning valt att inte 
välja någon favoritplats.

Generellt kan sägas om respondenterna att det är 
människor som använder utemiljöerna på Böleäng 
ofta. Det är förmodligen denna grupp som har till-
räckligt stort intresse av sina omgivningar för att 
också ta sig tid att svara på enkäten.

Frågan om promenadstråk på Böleäng har utgått, då 
det var många svarande som upplevde att det inte 
hade fungerat att rita ut vilka sträckor de gick, mån-
ga valde istället att beskriva sina promenader i text. 
Troligtvis var denna applikation i enkäten lite för svår 
att hantera, därför kan svaret på denna fråga inte 
anses vara tillförlitligt. Däremot har många respon-
denter angett promenader som ett sociotopvärde 
kopplat till en friyta. 

Att använda sig av en webbenkät med kartfunktion-
er är ett smidigt och billigt undersökningsverktyg. 
Utmaningen ligger i att nå ut med information om 
att enkäten existerar till rätt målgrupp, samt att få 

WEBBENKÄT
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INTERVJUER

Av de personer som kontaktats för intervju sva-
rade de flesta ja. Den manliga fritidspedagogen på 
Böleängsskolan ville inte ställa upp på intervju, utan 
hänvisade istället till sin kvinnliga kollega. Personal 
på ungdomsgård på Böleäng har under flera tillfällen 
försökt nås för intervju, men utan framgång. Kontakt 
med underhållspersonal för gator och parker har 
också kontaktats för intervju, men denna intervju 
blev inte av då respondenten inte hade möjlighet att 
träffas inom tidsramen för arbetet.

Vid respondenturvalet kontaktades först de tre 
småbarnsföräldrarna som bor på Böleäng. Dessa per-
soner rekryterades genom personliga kontakter och 
samtliga tackade direkt ja till en intervju. Urvalet till 
dessa intervjuer har grundat sig på argumentet att 
genom att intervjua småbarnsföräldrar få uppgifter 
om både vuxna och barns nyttjande av friytorna på 
Böleäng. Att intervjua individuellt med ett förskrivet 
frågeprotokoll, samt en karta i fågelperspektiv över 
området blev väldigt väl strukturerat men utan att 
kännas styltigt. Samtalen flöt på bra och de interv-
juade verkade förstå frågorna och hade också svar 
till samtliga frågor. Kartan i fågelperspektiv bidrog till 
att intervjupersonerna uppmärksammade fler plats-
er och sociotopvärden än vad de hade gjort utan 
kartbild. Generellt kan sägas att intervjuobjekten var 
stolta över Böleäng och tyckte mycket om att prata 
om sina omgivningar.

Kontakten med föräldragruppen på Böleängskyrkan 
skedde via pedagogen Sarah Renman. Eftersom grup-
pen är en öppen grupp kunde Sarah inte garantera 
hur många föräldrar som skulle vara där, men jag blev 
inbjuden att komma och ställa frågor under fikapau-

sen. Vid detta tillfälle var det endast kvinnor på plats, 
vilket tydligen hör till vanligheterna. Till en början 
upplevdes gruppen lite misstänksam och avvaktande 
till mina frågor och de var ganska ointresserade av att 
samtala. Känslan var att jag kom och störde. Efter ett 
tag började samtalet att flyta på lite bättre och det 
var framförallt om frågorna kring otrygghet och om 
Böleäng är en bra uppväxtmiljö för barn som diskus-
sionen kom igång. Sammanfattningsvis kan sägas att 
denna intervjumetodik blir ganska rörig och stökig, 
framförallt med så många barn närvarande. Det 
hade varit att föredra att sätta sig i mindre grupper 
om tre eller fyra personer och samtala. Samtidigt kan 
storleken på gruppen bidra till ett gott diskussionsk-
limat, där respondenten inte behöver känna sig tvin-
gad att svara på samtliga frågor. Respondenturvalet i 
en sådan här grupp är ju samtidigt svårt att styra över 
när en sådan här grupp besöks. Därför är det kanske 
att föredra att kontakta andra grupper, där man på 
förhand vet hur deltagandet ser ut, samt att respon-
denterna själva har valt att delta i intervjun. 
 
En ostrukturerad intervju hölls med fritidspedagog 
Susanne Åkerlund. Intervjun hölls som en avrund-
ning på workshopen med fritidsbarnen och tillhan-
dahöll en vuxens perspektiv på barnens nyttjande 
av Böleängs utemiljöer. Respondenten var mycket 
engangerad i barnens utelek och svarade lätt och 
engagerat på samtliga frågor. Att ha denna intervju 
i anslutning till workshopen blev väldigt lyckat, då 
information som kommit upp bland barnen kunde 
återknytas till, samt vidareutvecklas av en person 
med god insikt om barnens lek och preferenser i ute-
miljön.  

människor att surfa in på nätet och faktiskt svara på 
den. I denna undersökning har svarsfrekvensen varit 
låg. För att få ett större deltagande krävs troligtvis 
ännu mer arbete med marknadsföring. Att besöka 
olika föreningar och skolklasser exempelvis. Samti-
digt krävs då också tillgång till datorer vid besökstill-
fället för att komma åt problemet med att ta sig tid 
att på egen hand surfa in på webben och svara på 
frågorna. I denna studie tackade Böleängsskolan nej 
till en riktad enkätundersökning i klasserna. Istället 

besöktes Fritids på Böleängsskolan där workshopen 
genomfördes.
Tidpunkten för webbenkäten blev på grund av hög 
arbetsbelastning hos Lantmäteriet förlagd i slutet 
på studien. Detta innebar att resultatet från en-
käten var den sista delen av empirin som samlades 
in. Önskvärt hade varit att enkäten genomförts först 
av brukarvärderingarna, för att sedan bättre kunna 
kompensera urvalsgruppen till intervjuerna, både 
vad gäller ålder och kön. 
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WORKSHOP MED FRITIDSBARN

Workshopen var en bra metod för att höra vad barnen 
hade att säga om utomhusmiljöerna på Böleäng. Att 
få titta på en kartbild och klistra en klisterlapp samti-
digt som man svarade på frågor, verkar ha stimulerat 
barnen och lett till att koncentrationen hölls uppe ge-
nom workshopen. Grupperna var lite i största laget, 
och hade kunnat delas upp i fyra istället för två, för 
att ge mer utrymme till de lite mer blyga deltagarna. 
En rimlig gruppstorlek hade varit 4-5 deltagare.
Flickorna hade generellt sett lättare för att förstå in-
struktioner än vad pojkarna hade och var en lugnare 
grupp att arbeta med, trots att de var fler. De var 
däremot mer benägna att följa varandras beslut och 

satte sina klistermärken på mer samma ställen än vad 
pojkarna gjorde. Detta kan tolkas som att flickorna 
leker mer i större grupper än vad pojkarna gör. Mer 
troligt är kanske att grupptrycket vid workshoptillfäl-
let bland flickorna att välja samma plats var större än 
bland pojkarna. 

Metoden med könsuppdelad workshop samlar 
många erfarenheter vid ett och samma tillfälle och 
är därför ganska tidseffektiv, samtidigt som den ger 
möjlighet att följa upp frågor vilket exempelvis web-
benkäten inte ger. 

Precis som för enkäten så finns det en ojämn köns-
fördelning bland de intervjuade, där det finns en tyd-
lig kvinnodominans. Orsaken till detta är dels att den 
manliga fritidspedagogen avböjde deltagande och 
dels att föräldragruppen vid besöket endast bestod 
av kvinnor. Det hade varit intressant att prata med 
föräldralediga pappor och se om de nyttjar utom-
husmiljöerna på samma sätt som mammorna. Detta 
är något som Umeå kommun kan ta med sig vidare i 

sin förundersökning av stadsdelen.

Metoden ger bred information om brukarnas använd-
ning av platsen, men tenderar att bli mer individre-
laterad än exempelvis webbenkäten. Det förskrivna 
frågeprotokollet gör att förberedelsetiden för inter-
vjuerna blir minimal, däremot är det tidskrävande 
både att genomföra intervjuerna och efterbearbeta 
av resultatet.

SOCIOTOPKARTAN

Studien visar att de centrala parkerna och grönom-
rådena på Böleäng värderas och nyttjas relativt lika 
för kvinnor och män. Den typ av miljö och aktiviteter 
som dessa platser erbjuder kan alltså anses vara 
könsöverskridande. 

För de mer perifera parkerna och grönområdena, 
såsom Bölesholmarna, Skogen vid vattentornet och 
Röbäcksslätten uppvisar studien en viss könsskilland. 
Sociotopvärdena som männen har angett har också 
kvinnorna angett och de handlar mycket om rörelse 
genom platsen i form av olika sorters motion, men 
kvinnorna har utöver detta också angett värden som 
handlar om att vara på platsen och njuta av dess 
omgivningar. Orsaken till detta kan vara att kvin-
nor i större utsträckning än män uppskattar värden 
som har med ren rekreation och naturupplevelse att 
göra. Det kan också ha sin grund i att kvinnorna har 

närmare till hands att ge uttryck för dessa typer av 
värden. Ytterligare en anledning kan vara att kvinnor 
i större utsträckning samlas under planerade former 
och då gör upp planer för att ses och umgås i de mer 
perifera områdena. Männen kanske träffas mer spon-
tant och då är de centrala parkerna och grönområde-
na en bättre mötesplats. 

Belysning i form av elljusspår är ett värde i studien 
som sticker ut då det endast har uppmärksammats  
av kvinnor. Detta kan ha sin grund i kvinnornas ökade 
känsla av otrygghet under dygnets mörka timmar. 
Trygghetsfrågan blir här central för ett jämställt 
nyttjande av platserna. För att man som kvinna ska 
använda en plats under kvällstid så behöver den vara 
väl upplyst, annars inskränker man sitt nyttjande till 
tider med dagsljus. 
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7.2 SLUTSATSER
I detta delkapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån de frågeställningar som pre-
senterades i rapporterns inledning.

HUR KAN EN KARTLÄGGNING AV OFFENTLIGA PLATSER GENOMFÖRAS MED ETT 
GENUSPERSPEKTIV? VILKEN/VILKA METODER KAN ANVÄNDAS ?

En kartläggning av en stadsdel eller ett stadsdel-
sområde handlar om att införskaffa kunskap om det 
studerade området så att man sedan kan planera för 
en hållbar stadsutveckling. En kartläggning med ett 
genusperspektiv syftar till att införskaffa information 
om skillnader och likheter mellan kvinnor och män så 
att stadsutvecklingen går i en jämställd riktning där 
båda könens intressen synliggörs. Ett levande stad-
sliv handlar i mångt och mycket om att skapa ute-
miljöer som människor vill vistas i. Här spelar sociala 
värden och brister en nyckelroll. I teoridelen på den-
na rapport har en rad olika analysmetoder som kan 
användas med ett genusperspektiv redogjorts för. Av 
dessa är sociotopkarteringsmetoden det paraply un-
der vilket flest sorters analysmetoder ryms. 

Metoden handlar om att undersöka de sociala as-
pekter som människor värdesätter i sin omgivning, 
för att sedan syntetisera resultatet i en överskådlig 
kartering. En sociotopkartering med ett genuspers-
pektiv kan alltså innehålla en rad olika analysmetod-
er beroende på vad det är man vill undersöka. 
Expertvärderingen kan till exempel inrymma check-
listor i form av observationsprotokoll, space syn-
tax-analyser, trafikmätningar, tillgänglighetsanalyser, 
bullermätningar etcetera. Vad gäller brukarvärder-

ing så finns det inga gränser för vilken typ av med-
borgardialog som kan användas utan det är upp till 
planeraren att styra utifrån vilken information som 
är önskvärd att inhämta. Olika former av intervjuer, 
enkäter, workshops och  trygghetsvandringar är 
några exempel. Det är dock av yttersta vikt att re-
sultaten inte betraktas som konstanter utan snarare 
som ögonblicksbilder av hur människor upplever sin 
omgivning. Kartan och dialogerna måste därför föl-
jas upp och uppdateras för att fungera fullgott som 
planeringsunderlag. 

Studien har visat att det framförallt är metoderna i 
brukarvärderingen som ger information om könss-
killnader. Vid en genusfokuserad sociotopkartering 
är det därför att föredra att lägga fokus på denna 
del. Tids- och resurskrävande analysmetoder såsom  
observationer är dock väsentliga utifrån planera-
rens möjlighet att skapa sig en egen bild av platser-
nas användande. Denna del av expertvärderingen 
bör alltså därför prioriteras. Space syntax och 
tillgänglighetsanalys är två metoder som ger låg 
information om  könsskillnader, men ändå kräver re-
surser i form av tid för att ge fullgoda resultat. Dessa 
metoder bör därför inte prioriteras vid en sociotop-
kartering med genusperspektiv. 

HAR KÖN BETYDELSE FÖR HUR DE BOENDE PÅ BÖLEÄNG VÄRDERAR OCH VISTAS PÅ 
OFFENTLIGA PLATSER?

Studien på Böleäng har visat att för parker och 
grönområden som ligger centralt i stadsdelen så 
skiljer sig värderingen och vistelsen inte nämnvärt 
åt mellan kvinnor och män. En viss könsskillnad har 
uppmärksammats i mer perifera naturområden där 
kvinnor i större utsträckning har angett värden kop-
plat till frilutsliv och sociala aktiviteter. Den stora 
könsskillnaden har att göra med otrygghet där kvin-

nor i betydligt större utsträckning än män begränsar 
sitt användande på grund av mörker, ödslighet, låga 
människoflöden och rädsla för överfall. 

För flickor och pojkar skiljer sig valet av utomhuslek 
inte nämnvärt åt mellan könen. Både flickor och po-
jkar gillar att leka kull-lekar, åka skridskor och att vara 
i snöhögar. Flickorna i studien tenderade att uppskat-
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Med ett planeringsunderlag som redovisar både 
kvinnor och mäns likheter, skillnader och prefer-
enser, kan planeraren oavsett kön, fatta medvetna 
beslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Eftersom 
definitionen av genus är ett föränderligt begrepp och 
kvinnliga och manliga preferenser förändras över tid, 
är det viktigt att planerare inte fattar beslut utifrån 
föreställningar om kvinnligt och manligt, utan istället 
för kontinuerliga dialoger med medborgarna. 

Studien har visat att vissa könsskillnader finns i 
värderingen av perifera friytor, där kvinnor i större 
utsträckning än män har angett värden kopplade till 
friluftsliv och sociala aktiviteter. Medan männen en-
dast värderat aktiviteter som har att göra med rörelse 
genom platsen. Här kan man i planeringen utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv se till att prioritera goda 
möjligheter till umgänge också på de perifera ytorna 

i form av välskötta mötesplatser såsom till exempel 
grillplatser. 

Studien bekräftar tidigare forskning som säger att 
den stora könsskillnaden har att göra med upplev-
elsen av otrygghet i det offentliga rummet. Som 
planerare kan man här tillgodose att friytorna har 
fullgod belysning, att de är välskötta, har god över-
blick, samt har en blandning av bebyggelse och fria 
ytor. Samtidigt bör man vara försiktig med att plane-
ra bort värden som avskildhet och lugn, vilket kan 
fylla viktiga funktioner för både män och kvinnor i 
stadsmiljön.
   
För att få en jämställd dialog är det upp till oss plane-
rare att hitta metoder där fler röster blir hörda. Jäm-
ställdhet är i slutändan en kunskapsfråga och planer-
are behöver utbildas i den, redan som studenter.  

HUR KAN GENUSPERSPEKTIVET INFÖRLIVAS I PLANERINGEN?

7.3 FORTSATTA STUDIER
Böleäng är en stadsdel som har mycket god tillgång 
till parker och grönområden. Det är ett område 
med många barnfamiljer och medelgoda socioe-
konomiska förutsättningar. Området är dessutom 
relativt homogent vad gäller etnicitet och kulturellt 
ursprung. Det hade varit intressant att studera ett 
mer mångkulturellt område där friytetillgången inte 

är lika god, för att se om resultatet blir detsamma. 
Om friytetillgången är låg, finns det då ett större 
behov för olika grupper att markera sin närvaro? Blir 
platserna då mer könsmärkta? Hur ser det ut i ett 
område med höga socioekonomiska förutsättningar 
respektive låga socioekonomiska förutsättningar? 

ta lagidrott i större utsträckning, medan pojkarna 
ägnar sig mer åt individuell idrott. En viss könsskill-
nad kunde dock rönas vid val av favoritplatser under 
sommaren. Här har flickorna i större utsträckning 
valt platser som är kopplade till fri lek och naturlek, 
samt där de kan leka lite mer avskilt, medan pojkarna 
föredrar att vistas på mer anordnade platser. Under 
vintern handlar aktiviteterna för både flickor och po-

jkar nästan uteslutande om skridskoåkning i de cen-
trala parkerna, eller pulkaåkning där möjlighet ges. 

Det är dock viktigt att poängtera att de resultat som 
framkommit  genom studien inte kan anses vara ge-
nerella, utan endast svarar mot studiens geografiska 
avgränsning.
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O B S E R VAT I O N S P R O T O K O L L
sociotopkarta med jämställdhetsperspektiv för Böleäng

Platsens namn: 

Antal kvinnliga besökare:

Antal manliga besökare:

Väder:

Platsens karaktär:

Platsens användning och värden:

LEK

Rofylldhet:

UTEAKTIVITET

Ålder:   - 

Ålder:   - 

Datum:

T O R G  G R Ä S PA R K  L E K PA R K  N AT U R / S K O G  J O R D B R U K S S L ÄT T  Ä LV S B R I N K  

I D R O T T S P L AT S  G Å N G S T R Å K  S T R A N D   S K O LG Å R D / FÖ R S K O L E G Å R D  A N N AT:

Flickor Pojkar

Lekpark

Naturlek

Fri lek

Promenad, motion, rekreation, cykling

Bollplan för bollspel

Sällskapslek, brännboll, större öppen gräsyta

Möjlighet att åka pulka, snowboard, slalom

Bad

Skidåkning, skridskor

Annat:

Picknik, grillning

Ungdomshäng

T R Å K I G / OAT T R A K T I V  N E D S L I T E N  DÅ L I G T  S K Ö T T  DÅ L I G T  S TÄ DA D  O T RYG G   

T R A F I K E R A D / B U L L R I G  P R I VAT I S E R A D  O T I L LG Ä N G L I G  DÅ L I G T  B E LY S T  A N N AT:
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O B S E R VAT I O N S P R O T O K O L L
sociotopkarta med jämställdhetsperspektiv för Böleäng

Namn på omgivande gator: 

Hur tar man sig till platsen:

Platsen är tydligt könsmarkerad genom:

Övrigt: 
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VAD SAKNAS PÅ BÖLEÄNG?

Fler områden där man kan sätta sig en stund. 

Grönområdet vid smultronparken (vid böleängsskolan) skulle kunna användas 
på ett mycket bättre sätt med fler lek och klätterställningar för barn mellan 
1-18 år, boulbana, träningsredskap för vuxna. Det grönområdet skulle verkli-
gen kunna bli en samlingsplats.

Viktigaste är trafiksäker väg till Umeå centrum för oskyddade trafikanter. 
Annars skulle jag inte tacka nej till boulebana, fler lekparker, fler isbanor, fler 
motionsmöjligheter, allt som är barnvänligt, men viktigast just nu känns som 
att Bölevägen behöver en avskiljning mellan bilväg och gång/cykelväg, samt 
sänka farten till 40 km/h 

"Genomfart Ekvägen-Bölevägen. Nu tvingas man gå runt hela Engelska skolan  
alt bostadsområdet på andra sidan.
Ny konstgräsplan
Skidspår på slätten
Café
Samlingslokal/Byagård
Mer gröna ytor

Busskurer vid varje hållplats

Skridskobana på Ekvägens konstgräsplan

"En trafiksäker cykelväg mellan norra delarna av Böleäng till stan. Bölevägen 
känns inte trafiksäker. Jag gillar ombyggnaden man gjort längs Backenvägen. 
Saknar även ett övergångsställe med trafikljus kring Nipvägen/Laxgränd. 

I övrigt ligger den kommunala standarden på en acceptabel nivå. Klart att fler/
bättre motionsspår, lekparker osv skulle uppskattas, men det viktigaste är 
ändå Bölevägen"

"En STOR rastgård för hundar, där man kan släppa hundarna lösa så de 
kan leka fritt.
Det finns väldigt många hundar på Böleäng som skulle använda en sån."

Fler hundlatriner

Äventyrslekpark för barnen. 

Mer central djurgård

cafe/fik/konditori

Panna knock out plan

Slalombacke

Någon bättre lekpark för de som är lite äldre.

Ngn form av restaurang/pub/matställe/pizzeria

Närhet till bibliotek

"En större och roligare lekpark! Vore roligt med en stor park anpassad för 
olika åldrar, förslagsvis vid den sk Smultronparken där många samlas och som 
ligger brevid skolan. 
Sedan vore ju en liten simhall bra! Som på ersboda.

Saknas belysning på cykelväg mellan måbärsväg 25 & 27.

Motionsspår/skidsspår Postutlämning på ICA fyrklövern
Att skidspåret hålls efter bättre Fler skridskobanor 

KVINNOR
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VAD SAKNAS PÅ BÖLEÄNG?

Fler områden där man kan sätta sig en stund. Bänkar längs cykelbanorna

“En riktig äventyrspark för lite äldre barn, ser att många äldre barn är och 
leker/busar på dagiset  som finns efter fruktvägen. Och då är barnen uppe på 
tak, en del röker, dricker där också. Slänger omkring dagisleksaker där,
bättre belysning där också.”

En riktig park

Bättre kommunal skötsel av grönområdet bakom (väster om) ICA-affären

Jag saknar ett utebad! Skulle va perfekt mellan isbanan och skolan! En 
del av Gräsytan där används varje dag som fotbollsplan, men där träden 
står används aldrig! Skulle dessutom vara bra för miljön då många på 
böleäng tar bilen till andra tempererade bad! Jag tycker isbanan sköts 
jättebra. Jag och mina 3 barn åker där varje dag vädret tillåter.

Bättre belysning på cykelvägarna

Ja, lite lite nyare lekplatser och bättre plogade cykelbanor på vintern. Just nu 
är det bilvägar som prioriteras på vintern fast det är många som cyklar och går 
med barnvagnar.

Ngn form av restaurang/pub/matställe/pizzeria

MÄN
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ÖVRIGA KOMMENTARER OM BÖLEÄNG
KVINNOR

Bölesholmarna är en vacker plats som gärna får investeras mer i 

Hyreshusområdena behövet städas upp

Ett trevligt bostadsområde

"Behövs fler större lägenheter/radhus till rimliga priser, då det finns många barnfamiljer som behöver större för att kunna bo kvar.
Övrigt, mycket bra område!"

Kommunen borde sponsra med en koloniodlingsplats

 Närheten till slätten är det bästa med Böleäng

Jag gillar att lekparken vid Blockvägen/Notgränd/Nipvägen/Umeliivägen fick vara kvar. Den behövs verkligen. Stort TACK kommunen för detta. I nästa steg borde 
kommunen satsa på en trafiksäker gång- och cykelväg längs Bölevägen enligt mitt tycke

Ni borde platta till grönytan vid Ekvägens konstgräsplan (fylla upp med jord), och spola konstgräsplanen till skridskobana på vintern. Det behövs även byta ut konst-
gräset och det under konstgräset.

Synd att västra länken ska göra så stora ingrepp och komma nära bostadsområde där många barn bor och vistas.

Mina förslag till förändring/förbättring: 
1. En större lekplats på grönområdet bakom huset.
2. Varför inte fixa så att vi kan ha odlingslotter    bakom  huset mot Volvo. Boende på markplan har ju sina uteplatser med div planteringar, vi som har lgh bv + öv 
saknar uteplats, varför då inte kunna nyttja en odlingslott för både blommor och grönsaker. Tror också att ytan skulle se finare ut.    

Besviken över Ringledens placering då den stänger av och begränsar den lilla skog som både skolan och allmänheten nyttjar. 
"Annars är Böleäng ett trevligt område för uteaktiviteter,  men med bättre belysning och fler saker att göra för barnen."

Man borde kunna utnyttja älven bättre, kanske röja lite skog. Det finns några sittbänkar längs älven, men dom är nästan "meningslösa" pga all skog. Tar man bort 
lite träd skulle utsikten från bänkarna bli magnifik. Vill kommunen satsa pengar på Böleäng hoppas jag man har barnen i fokus (lekplatser, isbanor etc..), samt göra 
en trafiksäkrare väg av Bölevägen. En boulebana och motionsmöjligheter vore faktiskt riktigt coolt också, men lägre prio på det. 
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Ett trevligt bostadsområde

Vill ge ett stort tack till kommunen som tog sitt förnuft till fånga och, inte bara räddade den nedläggningshotade lekparken mellan Blockvägen och Nipvägen, utan 
till och med uppgraderade den. BRA GJORT!!  Jag kan rapportera att lekparken är mycket uppskattad.

Synd att västra länken ska göra så stora ingrepp och komma nära bostadsområde där många barn bor och vistas.

“Annars är Böleäng ett trevligt område för uteaktiviteter, men med bättre belysning och fler saker att göra för barnen.”
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SLITNA & NEDGÅNGNA PLATSER

I detta delkapitel redogörs för vilka platser som respondenterNa har angivit vara slitna och nedgångna på Böleäng. Detta fördelat på kvinnor och män. 
Angivna platser har rödmarkerats på kartan och angivna stråk har punktstreckats. Dessa markeringar har sedan getts en siffra som har en tillhörande 
förklarande text till höger. 

Ytor

Stråk

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

1 Rensa bort sly och träd som skymmer solen mellan slätten, pulka-
backen och dagisparken

2 Utveckla området till lite mer parkmiljö men behåll möjligheter till fri 
lek. Större backe. Lekparken behöver rustas upp. 
Bättre gräsklippning på sommaren.

3 Grönområdet mellan volvo och fruktvägarna är slitet, nedgånget och 
helt outnyttjat.

4 Bättre belysning längs cykelväg vid Riksvägen

5
Dålig sikt vid korsning Enbärsvägen-Cykelbanan från Röbäck. Bilarnas 
uppställning ger ett skräpigt intryck. Riv gamla vårdcentralen.

6
Ny lekpark med mer utmaningar för äldre barn. Lummigare lekpark.  
Lekparken är väldigt sliten. Öka utbudet och skapa mer naturlek. Fler 
sittplatser, speciellt vid hockeybanan på vintern. Bättre grusplan. 
Bättre belysning

7 Gamla parkeringen vid engelska skolan behöver städas

8
Konstgräsplanen är väldigt sliten och gammal och nyttjas av många. 
Den skulle behöva bytas.

9
Rensa, gallra och snygga upp bölesholmarna. Mysigare grillplatser. 
Gångvägen ner till Bölesholmarna behöver fixas. Lekparken behöver 
rustas upp. Hela rundan borde hållas öppen vintertid. Rensa upp sly 
kring strandpromenaden.

10 Utveckla området kring vattentornet! Grillplats/samlingsplats/
picknikplats kan bli mycket trevligare

VAD BEHÖVER ÅTGÄRDAS?

Bland de kvinnliga svarande tyckte 78% att det fanns platser på Böleäng 
som kändes slitna eller nedgångna. De platser som angetts är: Pulk-
abacken, Området mellan Volvo och Fruktvägarna, Cykelvägen vid 
Riksvägen, Korsning vid Enbärsvägen-Cykelbanan från Röbäck, Smul-
tronparken, “Dirten”, Ekvägen, Bölesholmarna och Böle strandpark, 
Skogen vid vattentornet.
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VAD BEHÖVER ÅTGÄRDAS?

Ytor

Stråk

1

2

3

4

5

6
7

1 Området kring bigarråbacken behöver hållas efter bättre på sommar-
en, framförallt vad gäller gräsklippning. 

2 Dagisparken behöver få en bättre gräsplan och en aktivitetsanläggn-
ing. Större utbud för äldre barn vore också önskvärt.

3 Riva/renovera ungdomsgård

4
Trottoarerna på Odonvägen och Måbärsvägen behöver rensas från 
ogräs och asfalteras om.

5 Smultronparken behöver en uppfräschning med en utbyggd lekpark 
och bättre sittmöjligheter

6 Gångbanor utmed Krusbärsvägen och Vinbärsvägen är nedgångna.

7
Innergård på vinbärsvägen behöver en bättre sandlåda, nyare gungor 
med klätterhus i form av ett ex. skepp, samt en nyare rutschkana fast 
samma storlek på den gamla. Det finns bara en linbana, inget mer. 
Mer möjlighet till lek för barn. 

8 Riv gamla vårdcentralen. Dålig sikt vid korsning Enbärsvägen-Cykelba-
nan från Röbäck. Bilarnas uppställning ger ett skräpigt intryck.

8

Bland de manliga svarande tyckte 83% att det fanns platser på Böleäng 
som kändes slitna eller nedgångna. De platser som angetts är: Pulka-
backen, Dagisparken, Ungdomsgården, Trottoarerna på Odonvägen och 
Måbärsvägen, Smultronparken, Gångbanor utmed Krusbärsvägen och 
Vinbärsvägen, Innergård på Vinbärsvägen, Gamla vårdcentralen

VAD BEHÖVER ÅTGÄRDAS?
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INTERVJUPROTOKOLL

Ålder: 
Kvinna/Man: 
Tid för intervjun:

På vilken gata bor du? 

VARDAGSLIVET

Var studerar/arbetar du? 

Hur tar du dig till skolan/arbetet?

Handlar du mat på Böleäng?

Hur tar du dig till affären?

BARN

Har du barn? Är det pojkar eller flickor? Hur gamla är dina barn?

Vad är bra för barn där du och din familj bor? 

Var finns det bra platser för barn att vistas på utomhus på Böleäng? Är det olika platser för flickor och 
pojkar? Var brukar dina barn vara när de är ute? Är det olika för flickor och pojkar?

Finns det platser som inte alls är bra för barn på Böleäng? Vilka? Hur skulle de kunna förbättras?
 
FAVORITPLATS

Har du en särskild favoritplats utomhus på Böleäng? Vilken? Varför vill du gärna vara här? Är det olika plats-
er beroende på årstid?

FRITID

Promenerar eller motionerar du ofta på Böleäng? Var brukar du gå/jogga/träna då?

PROBLEM

Finns det platser som du upplever vara otrygga på Böleäng? Vilka? Varför?

Finns det något som skulle kunna bli bättre i utomhusmiljön på Böleäng? Vad saknas?

ÖVRIGT
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VAD SAKNAS PÅ BÖLEÄNG?

Lekparken i Smultronparken tycker många kan bli mycket bättre. 
Här efterfrågas större utmaning i leken och mer äventyrlig lekut-
rustning. En större klätterställning ligger högt upp på önskelistan. 
Gräsfotbollsplaner är också något som samtliga föräldrar saknar då 
många av barnen på Böleäng spelar fotboll. Från skolan och fritids 
önskar man en konstgräsplan, antingen på grönområdet mellan 
grusplanen och lekparken, eller att grusplanen beläggs med kon-
stgräs. Det har även kommit synpunkter på undermålig dränering 
i parken. Att gång- och cykelvägarna blir väldigt hala eller leriga 
beroende på väderlek. Det finns också önskemål om att samtli-
ga vägar i parken ska asfalteras och att belysningen ska förstärkas 
med fler belysningspunkter för att öka tryggheten i parken. Ön-
skemål finns också om fler sittplatser och blomplanteringar.  

På skolgården finns önskemål om en sandlåda för de mindre 
barnen, en klätterställning och ytterligare en fågelbogunga.

Fotbollsplanen på Ekvägen behöver rustas upp, den är i för dåligt 
skick. Önskvärt är också att koppla samman Böleäng med Böle 
och Bölesholmarna på ett bättre sätt. Önskemål finns om att öp-
pna upp mellan Ekvägen och Engelska skolan och att sänka has-
tigheten på Bölevägen, alternativt att sätta upp ett trafikljus för 
att få en säkrare passage. Då skulle ”dirten” också kunna användas 
som parkeringsplats för besökare till fotbollsplanen på Ekvägen. 
På så sätt skulle man kunna lösa problemet med trafikkaos på 
Ekvägen vid fotbollsmatcherna.

Ett önskemål som framkommit är att bygga en aktivitetshall längst 
västerut på grönområdet vid Förskolan Fröhuset. Avsaknaden av 
en gymnastikhall i området är stor. I detta område finns också 
önskemål om någon typ av lekutrustning, mer plantering, samt 
sittplatser. 

För att lösa problemet med stillastående vatten vid sandstranden 
på Bölesholmarna är förslaget att dika upp för att få genomströmn-
ing. Önskemål finns också om att få tillbaka kiosken eller något 
liknande nere på Bölesholmarna, den saknas under sommartid. 
Byggandet av gångbron över till Väst på stan är också efterlängtat. 
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