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This theisis is about gender-equal urban planning 
and takes the form of a compendium for an educa-
tional purpose. The target group is students from 
civil engineering in architecture and urban planning 
at Luleå university of technology or other similar 
educations. 

The purpose of the theisis is to investigate the 
different aspects of gender-equal urban planning 
and also what can be done to implement the topic 
in the planning process of today. The aspects are 
presented in the compendium in different chapters 
that mostly focuses to state the problem but also 
give some suggestions of arrangements that should 
be done. 

The different aspects that were identified were 
safety, the spatial design, transportation, dialouge 
processes and urban activities. There are also a 
chapter with discussion about gender theory and 
womens urban history.

Abstract
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Detta examensarbete är utformat som ett pedago-
giskt kompendium inom ämnet jämställd stadspla-
nering. Målgruppen är studenter i utbildningen 
Civilingenjör Arkitektur inriktning Stadsplanering på 
Luleå tekniska universitet eller liknande utbildning-
ar. 

Syftet med arbetet är att ta reda på vilka olika aspek-
ter som finns inom ämnet och vad som kan göras för 
att dessa ska implementeras i planeringsarbetet. I 
kompendiet presenteras de olika aspekterna i varsitt 
kapitel där störst vikt ligger vid att formulera prob-
lemet men även vissa förslag på åtgärder ges. 

De olika aspekter som identifierades var trygghet, 
den fysiska utformningen, transporter, medborgar-
dialog och aktiviteter i staden. Det finns även med 
ett avsnitt om genusteori och kvinnors situation i 
staden genom historien.

Sammanfattning
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Detta examensarbete är uppdelat i två delar: en del 
som representerar det formella examensarbetet och 
en annan del som är ett pedagogiskt kompendium 
och också det stora arbetet. 

Syftet med kompendiet är att visa hur genus och 
jämställdhet är sammanbundet med utformning och 
uppbyggnad av städer. Det beskrivs närmare inom 
vilka aspekter av fysisk planering som jämställdhet-
sproblemen är mest synliga. Det diskuterar också 
hur man rent praktiskt kan integrera jämställdhet i 
planeringsarbetet. Detta görs i form av ett pedago-
giskt kompendium som kan användas som fördjup-
ningsmaterial till AddGenders produkt: “Methodkit 
för jämställda platser” eller som ett utbildningsun-
derlag i utbildningar inom Civilingenjör, Arkitektur 
eller Stadsbyggnad.

Syftet med denna del är att ta med de delar av exa-
mensarbetet som inte platsar i det kompendium jag 
har tagit fram. Här finns en extra frågeställning med 
tillhörande metodbeskrivning. Här finns också ett 
diskussionsavsnitt som inte finns med i kompendiet.

Följande frågeställningar behandlas i kompendiet:

• Vilka aspekter bör beaktas inom stadsplanering 
från ett genusperspektiv?

• Hur kan ett genusperspektiv sedan implementeras 
i stadsplaneringen?

• Vilka grundkunskaper om genusperspektiv på 
stadsbyggnadsfrågor bör
studenter ha från utbildningar inom civilingenjör, 
arkitektur eller stadsbyggnad? 

Syfte Frågeställningar
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I detta arbete har en kvalitativ metod använts vilket 
innebär att det har gjorts fördjupade och kritiska 
analyser av text. Arbetet bygger på informationsin-
samling från tidigare forskning om jämställd stad-
splanering. Informationen har samlats in genom en 
litteraturstudie över relevanta böcker, rapporter och 
artiklar. Dessa informationskällor har i första hand 
hittats i olika databaser för informationssökning på 
internet, så som Google Scholar, Libris och Luleå 
universitetsbibliotek. En del litteratur har också 
hittats i litteraturlistor och genom tips från handle-
dare. Det gjordes tidigt bedömningen att detta 
var det mest relevanta sättet för att kunna besvara 
frågeställningarna. 

För att kunna besvara den första frågan: ” Vilka 
aspekter bör beaktas i stadsplanering från ett 
genusperspektiv?” gjordes en bred litteraturstudie, 
eller en forskningsöversikt, för att studera vad som 
tidigare skrivits om ämnet. “Methodkit för jämställda 
platser” framtaget av AddGender och Belatchew 
Arkitekter användes också vilket fungerar som är en 
kortlek innehållande de aspekter som bör fås med i 
planeringen. Utifrån detta kunde jag sedan katego-
risera teorin vilket mynnade ut i de olika kapitel som 
kompendium är uppbyggt av. 

Varje kapitel i kompendiet representerar olika delar 
av jämställd stadsplanering som måste tas i beakt-
ning. En grundläggande introduktion av genus och 
jämställdhet har också integrerats eftersom detta 
bedömdes vara nödvändigt för att riktigt förstå 
problematiken i jämställdhetsarbetet. Kapitlen 
representerar alltså de olika aspekterna av jämställd 
stadsplanering så om trygghet, transporter, med-
borgardialog m.m. och besvarar därför den första 
forskningsfrågan. Namnen som kapitlen sedan fått i 

kompendiet syftar åt det ämne som kapitlet handlar 
om, till exempel heter trygghetskapitlet ”Den trygga 
staden?” och transportkapitlet ”Att förflytta sig i 
staden”. I mitt arbete kändes denna kategorisering 
av olika aspekter av ämnet mest relevant men det är 
möjligt att man hade kunnat komma fram till andra 
benämningar på kapitlen. 

Inom varje kapitel har en mer riktad litter-
atursökning gjorts för att gå mer på djupet inom 
varje område. Litteratursökningen gjordes under 
mars, april och maj 2016 och valdes ut genom att 
bedöma dess relevans för ämnet, nivån på rappor-
ten eller artikeln samt utgivningsdatum för att kunna 
välja bort inaktuell information. De sökord som 
användes var främst: ”jämställdhet och stad”, ”jäm-
ställdhet och stadsplanering”, ”medborgardialog”, 
”jämställdhet och transporter”, ”kvinnor och staden” 
och ”aktiviteter i staden”. De texter som valdes ut 
var böcker, doktorsavhandlingar, forskningsartiklar, 
kommunala eller statliga rapporter och artiklar från 
tidskrifter. 

Metod
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Bedömningen av innehållet i kompendiet har 
hela tiden gjorts i syfte att besvara den tredje 
frågeställningen: ”Vilka grundkunskaper om genus-
perspektiv på stadsbyggnadsfrågor bör studenter 
ha från utbildningar inom civilingenjör, arkitektur 
eller stadsbyggnad?”. Det har då gjorts en bedömn-
ing av vad som anses vara relevant att få med sig för 
att få en insyn och väcka nyfikenhet i ämnet.

Detta kompendium kommer att behandla jämställd-
het mellan kvinnor och män i stadsmiljön. Detta 
syftar till de traditionella uppfattningar om kvinnor 
och män och de som väljer att identifiera sig som 
dessa. Andra maktfaktorer som klass, etnicitet, 
sexuell läggning, funktionsvariationer eller liknande 
kommer inte behandlas i någon större utsträckning 
eftersom det bedöms bli för omfattande för detta 
kompendium.

Se kompendium.

Avgränsningar Teori
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Den trygga staden?

Vi har nu sett att det finns flera olika områden där 
kvinnor och män verkar ha olika förutsättningar i 
staden. Trygghetsaspekten är framstående och kan-
ske på många sätt det första som förknippas med 
en ojämställd stad. Vi har dock sett att för att jäm-
ställdhet ska uppnås krävs det mer än att bara röja 
buskar eller addera belysning. Jämställdhet är ett 
problem som måste arbetas med inom alla delar av 
samhället där stadsplaneringen är en av dessa. För 
att uppnå en jämställd stad behöver jämställdhet 
integreras i hela processen från idé till färdigt bygge 
och sedan vidare i drift och underhåll. Mycket av 
jämställdheten i planeringen verkar inte sitta just i 
den fysiska utformningen utan snarare i i hela den 
planeringsprocess som föregår utformningen. Den-
na text har främst belyst de olika problem som en 
ojämställd stad för med sig men också gett förslag 
på olika åtgärder som kan göra stadsplaneringen 
mer jämställd. 

Statistik visar alltså på att kvinnor känner sig bety-
dligt mer otrygga i den offentliga miljön än män. 
Studien ”Slagen dam” (BRÅ, 2001) visar att så 
många som 85% av de tillfrågade kvinnorna känner 
oro för våld och övergrepp. Vissa menar dock att 
kvinnors rädsla är obefogad eftersom det har visat 
sig att det i själva verket är män som utsätts för mest 
våld. Andersson (2005) och Listerborn (2002) menar 
dock att den utbredda objektifieringen och könspo-
sitioneringen av kvinnan som svag och i behov av 
skydd är en viktig del i kvinnors upplevda otrygg-
het. Det sexuella våldet verkar vara det flest kvinnor 
känner oro för vilket forskare menar är en del av en 
machokultur som vissa män använder för att befästa 
sin överordning. De menar att det hierarkiska förhål-
landet mellan könen där mannen på ett strukturellt 
plan är överordnad kvinnan bidrar till kvinnors 
utsatthet. Kvinnors oro verkar alltså vara en del av en 
djupt sittande struktur som måste arbetas med flera 
samhälleliga plan så att det hierarkiska förhållandet 
mellan könen försvinner. 

Hur kan den fysiska miljön hjälpa till?

För att minska otryggheten i staden finns det en 
del viktiga aspekter i utformningen av den fysiska 
miljön. Forskning har visat på fem principer som är 
viktiga att ta hänsyn till: en befolkad plats, öppna 
och ljusa fasader, en plats som är lätt att överblicka, 
en plats där det är lätt att orientera sig och en plats 
som är väl skött och underhållen. Ljuset har också 
en stor betydelse i skapandet av en trygg plats och 
kan bidra till att skapa större trygghet men också 
mer otrygghet om det används fel. Grönska kan 
också ha dubbla karaktärer där det många gånger 
bidrar till att göra en plats trevlig men också kan 
göra att en plats känns skrämmande och hotfull. 
Det är därför viktigt att ljus och grönska planeras 
på ett sätt där man är medveten om dess dubbla 
karaktärer. Konst och reklam i den offentliga miljön 
skildrar ofta människor och då också olika kön. Det 
är viktigt att vara medveten om hur kön porträtteras 
och vad detta gör med invånarna i staden. Sexistisk 
reklam i det offentliga rummet bidrar ofta till att 
kvinnor känner sig mer utsatta och otrygga. 

Resultat
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Staden - en plats för alla?

När ett barn föds får det ett genus, alltså ett kultur-
ellt och socialt format kön. Vilket genus barnet får 
kommer ha stor betydelse för formandet av dess 
person. Flickor formas till flickor och pojkar for-
mas till pojkar redan från mycket tidig ålder där de 
tilldelas olika intressen och aktiviteter. Detta följer 
sedan med under hela livet där samhället hela tiden 
talar om för oss hur vi ska vara som kvinnor och 
som män. Ett av de största problemen med denna 
differentiering är att de manliga och de kvinnliga 
erfarenheterna och aktiviteterna på många sätt inte 
värderas lika. Hirdman (1988) beskriver hur mannen 
ses som normen och som representant för det män-
skliga vilket gör att dennes intressen och aktiviteter 
värderas höst. Hon menar att när det finns en stor 
åtskillnad mellan könen i intressen, aktiviteter och 
erfarenheter bevaras genussystemet där mannen 
på ett strukturellt plan överordnas kvinnan. Endast 
genom att jämna ut skillnaderna mellan könen kan 
genusordningen brytas och ett mer jämställt sam-
hälle kan skapas. 

Trots att det finns lagkrav på att integrera jämställd-
het i all planering verkar inte detta göras i tillräckligt 
stor utsträckning. Enligt Larsson & Jalakas (2014) 
kan detta delvis förklaras av en okunskap om hur 
jämställdhet och stadsplanering hör ihop. Vissa 
planerare tycker heller inte att det är deras uppgift 
att behandla jämställdhetsfrågor och andra tycker 
inte att det finns tillräckliga resurser för att behand-
la sådana ämnen. Många tycker också att det är 
obekvämt att tala om att kvinnor och män skulle ha 
olika förutsättningar i staden och pratar därför hellre 
om att planeringen är ”mänsklig” eller ”allmängiltig”. 
När man pratar i dessa termer istället för i termer 
av manligt och kvinnligt blir ofta resultatet att det 
allmängiltiga blir synonymt med det manliga och att 
de kvinnliga erfarenheterna då inte tas upp. För att 
kunna planera jämställt krävs därför att man är up-
pmärksam på både kvinnliga och manliga erfaren-
heter och att dessa värderas lika i planeringsarbetet.

Att förflytta sig i staden

Statistik visar på att det finns skillnader i kvinnor och 
mäns sätt att transportera sig. Män har i högre grad 
tillgång till bil än kvinnor vilket gör att kvinnor går, 
cyklar och åker mer kollektivt än män. Det har också 
visat sig att kvinnor har ett mer komplext resmönster 
med fler målpunkter så som inköp, hämtning och 
lämning av barn eller annan service. För att uppnå 
ett jämställt transportsystem krävs det att det tar lika 
stor hänsyn till kvinnors resvanor såväl som mäns. 
Länge har bilen varit i trafikplanerarnas fokus men 
man har på senare tid varit tvungna att tänka om för 
att uppnå såväl sociala som miljömässiga mål.  
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Utformning av staden

Under mitten av 1900-talet, under det så kallade 
miljonprogrammet, dominerade ett funktionalis-
tiskt stadsplaneringsideal. Detta innebar att man 
planerade så rationellt som möjligt genom att 
placera bostäder för sig, arbetsplatsområden för 
sig och handelsområden för sig. Dessa lades ofta 
utanför stadskärnan och bands samman av stora 
trafikleder. Listerborn (2002) menar att man idag, på 
grund av detta, har svårt att organisera sin vardag 
eftersom det ofta innebär långa resvägar mellan 
olika målpunkter. Hon menar att det till stor del är 
kvinnorna som drabbas av detta eftersom de fort-
farande tar störst ansvar för hem och familj. För att 
få vardagslivet att gå ihop och för att slippa onödiga 
transportsträckor krävs istället en bättre samordning 
av olika målpunkter. Detta är viktigt för att kunna 
uppnå både miljö- och jämställdhetsmål. 

Rörelse på lika villkor

Det har blivit allt vanligare för kommuner att anläg-
ga olika typer av aktivitetsytor i städerna med allt 
ifrån parkour till motionsspår. Statistik visar dock 
på att det finns en skev könsfördelning i använd-
ningen av dessa platser där 80 % är män och 20 % 
kvinnor. Snedfördelningen menar Blomdahl et al. 
(2012) bland annat beror på att klassiska aktivitet-
sytor innehåller sporter som traditionellt domineras 
av män. För att kunna planera ytor med en jämnare 
könsfördelning menar de därför att bilden av en 
aktivitetsyta måste breddas. Detta menar Björnson 
(2014) görs bäst genom att släppa in tjejer i planer-
ingsprocessen.

Vem hörs och vem blir lyssnad på?

I planeringsprocessen måste det alltid finnas 
utrymme för ett så kalla samråd där medborgarna 
har rätt att utrycka sina åsikter om planförslaget. 
Detta samråd kan se ut på olika sätt men det vanli-
gaste är i form av ett stort möte där tjänsteperson-
erna presenterar förslaget och medborgarna sedan 
får uttrycka åsikter och ställa frågor. Statistik har 
dock visat på att det finns ett ojämnt deltagande i 
denna process och att män deltar i högre grad än 
kvinnor. Det finns flera olika orsaker till detta men 
många menar på att det är samhälleliga maktstruk-
turer mellan könen som visar sig även här. Wide & 
Hudson (2014) menar därför att det krävs nya typer 
av dialogformer där maktstrukturerna inte blir lika 
tydliga och där alla vågar uttrycka sina åsikter. 
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Personliga reflektioner kring arbetet

Jag har länge intresserat mig för genusvetenskap, 
feminism och jämställdhet på min fritid och läst en 
del om dessa ämnen. Jämställdhet inom stadsplan-
ering däremot är ett område som för mig var relativt 
outforskat innan detta arbete satte igång. Jag hade 
stött på ämnet under en av kurserna i utbildningen 
men visste egentligen inte så mycket om det. Under 
min utbildning har ett stort intresse för stadsplaner-
ing ur ett socialt perspektiv väckts vilket ledde fram 
till iden att skriva om stadsplanering ur ett genus-
perspektiv. 

Efter ett inledande samtal med min handledare Kris-
tina Nilsson där vi diskuterade olika sätt att skriva 
om jämställd stadsplanering kom vi överens om att 
jag skulle ta fram ett kompendium om ämnet som 
skulle användas i utbildningen Civilingenjör Arkitek-
tur inriktning Stadsbyggnad. Kompendiet bestäm-
de vi skulle vara som en översikt där hela området 
skulle belysas. Möjligheten att få undersöka hela 
fältet kändes mycket lockande men samtidigt svår. 
Arbetet var tvunget att begränsas för att kunna un-
dersöka alla olika aspekter av ämnet. 

Metodval 

Valet av att använda en litteraturstudie för att stude-
ra ämnet kändes snabbt som det bästa alternativet. 
Ett annat alternativ som övervägdes i början var att 
samla in fakta genom intervjuer med planerare som 
är bekanta med ämnet. Detta alternativ valdes dock 
bort eftersom det fortfarande inte är särskilt vanligt 
att ämnet beaktas i dagens planering och att det 
därför bedömdes svårt att få tillräckligt bra under-
lag. Det finns en hel del skrivet om ämnet vilket 
gjorde det enkelt att hitta bra litteratur. Det finns 
dock få skrifter som belyser alla olika aspekter av 
jämställd stadsplanering, de flesta tar sig an antin-
gen exempelvis trygghetsaspekten eller transpor-
taspekten.  

Diskussion, slutsats och vidare forskning
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Forskningsfrågor

När formatet för arbetet var bestämt formulerades 
de frågor som avsågs besvaras i kompendiet. Dessa 
blev slutligen följande:

• Vilka aspekter bör beaktas inom stadsplanering 
från ett genusperspektiv?

Denna första fråga syftade till att förstå de olika 
problem som finns inom ämnet jämställd stadsplan-
ering. För att kunna besvara denna inleddes arbetet 
med en bred forskningsöversikt för att se vad som 
tidigare skrivits. Utifrån detta kunde sedan infor-
mationen delas in i olika kategorier som represen-
terade de olika aspekter som var viktiga att beakta 
inom ämnet. De aspekter som identifierades var: 
trygghet, transporter, utformning av staden, med-
borgardialog, aktiviteter i staden och åtgärder i 
den fysiska miljön. Det bedömdes även relevant att 
skriva allmänt om genusvetenskap och kvinnors sit-
uation i staden genom historien för att ge läsaren en 
djupare förståelse för ämnet. Denna kategorisering 
underlättade för att på ett tydligt sätt visa på de 

olika delarna av ämnet och det ger förhoppningsvis 
också läsaren en tydligare bild av de olika proble-
men. 

• Hur kan ett genusperspektiv sedan implementeras 
i stadsplaneringen?

Ambitionen från början var att kunna ge lösnin-
gar till de olika problem som identifierats men 
det visade sig under arbetets gång att det många 
gånger inte finns ett enkelt svar. Källan till proble-
men sitter ofta djupt i samhällsstrukturen och kan 
inte kommas åt genom förändringar i den fysiska 
miljön. Mycket fokus ligger därför på att just belysa 
problemen och det är därför nödvändigt med en 
god probleminsikt för att senare kunna arbeta fram 
lösningar. Det finns dock en del åtgärder som går 
att göra här och nu för att exempelvis skapa större 
trygghet i stadsmiljön eller bana väg för ett mer 
jämställt transportsystem. Detta kan göras genom 
fysisk utformning till exempel med bättre belysning, 
noga planerade gång- och cykelvägar eller en med-
veten planering av växtlighet. 

Mycket handlar alltså inte om det fysiska utan om 
kvinnors situation i samhället i stort. Listerborn 
(2002) beskriver att kvinnors otrygghet bottnar sig 
både i en situationering av kvinnokroppen som svag 
och sårbar och också i en objektifiering där kvin-
nokroppen ständigt sexualiseras. Hon menar då att 
detta göra att kvinnor uppfattar sig själva som svaga 
vilket leder till en större otrygghet i det offentliga 
rummet. Både Andersson (2005), Listerborn (2002) 
och Hirdman (1988) menar att genusordningen och 
den differentiering som ständigt görs mellan könen 
är orsak till ojämna maktrelationer. Genusordningen 
gör att mannen på ett strukturellt plan överordnas 
kvinnan vilket är källan till kvinnors utsatthet. De 
menar därför att genusordningen måste brytas och 
skillnaderna mellan könen måste suddas ut. Hird-
man (1988) skriver att ju mindre skillnaderna som 
finns mellan könen, desto mer ifrågasätts rådande 
maktstrukturer. 

Eftersom det finns ett lagkrav på att arbeta med 
jämställdhetsintegrering, dvs. lägga ett jämställd-
hetsperspektiv på alla områden i samhället, gäller 
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detta även stadsplanering. Tyvärr görs inte detta 
i tillräckligt stor utsträckning idag och Larsson & 
Jalakas (2014) menar att det finns en del som måste 
förändras för att detta ska uppnås. Dels måste plan-
eringen ses utifrån både mäns och kvinnors pers-
pektiv och sluta betraktas som könsneutral. Plan-
eringen måste också värdera det produktiva och det 
reproduktiva arbetet lika och inte betrakta kvinnor 
som en grupp med särskilda erfarenheter utan istäl-
let göra dessa erfarenheter till en del av normen. 

Mycket handlar också om de dialogprocesser som 
föreligger olika planförslag. Björnson (2014) menar 
att bara genom medborgardialoger där alla har 
lika stora möjligheter att uttrycka sina åsikter kan 
jämställda platser skapas. För att åstadkomma detta 
krävs andra typer av dialogformer än det traditionel-
la samrådsmötet. Man kan behöva tänka i helt nya 
banor för att nå ut till de som annars inte skulle delt-
agit i processen till exempel genom andra former, 
tider eller platser för möten. Det är alltså avgörande 
att genusperspektivet finns med under hela planer-
ingsprocessen, från start till mål, vilken 

tar sitt avstamp i en medborgardialog. 

• Vilka grundkunskaper om genusperspektiv på 
stadsbyggnadsfrågor bör
studenter ha från utbildningar inom civilingenjör, 
arkitektur eller stadsbyggnad?

Att belysa hela fältet för jämställd stadsplanering 
skulle kunna bli väldigt stort och skulle lätt kunna 
explodera i händerna. Att arbeta utefter ett bestämt 
format, ett pedagogiskt kompendium, hjälpte 
dock till att begränsa och sortera arbetet. Arbetet 
byggdes upp så att alla de aspekter av jämställd 
stadsplanering som identifierats var med och dessa 
undersöktes på ett översiktligt sätt i kompendiet. De 
fakta som ansågs vara relevant för studenter inom 
civilingenjör, arkitektur eller stadsplanering valdes 
därför ut. 

Slutsats

De aspekter som bör beaktas vid jämställd stadspla-
nering är framförallt trygghet, åtgärder i den fysiska 
miljön, generell genusanalys, transportsystemet, ak-
tivitetsytor i den urbana miljön och dialogprocess-
er. Många problem ligger i en ojämn maktbalans 
mellan könen som måste arbetas med på alla olika 
samhälleliga plan. 
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Nästa steg

Under tiden litteraturstudien gjordes framgick det 
att vissa områden var betydligt mer omskrivna än 
andra. Trygghets- och transportaspekten var de 
områden där det var lättast att hitta bra litteratur 
inom med allt ifrån doktorsavhandlingar till kommu-
nala rapporter. Om ”Rörelse på lika villkor” fanns det 
däremot mindre skrivet men de rapporter som hitta-
des var av hög kvalitet. Ämnet ”Symbolism i staden” 
hittades det mycket lite om vilket skulle kunna ses 
som ett hål i forskningen. 

Många av de rapporter som använts, speciellt de 
kommunala, är väldigt inriktade på mer eller mindre 
enkla åtgärder som kan göras i den fysiska miljön. 
Detta är självklart bra och nödvändigt men det kan 
ibland upplevas att man missar de större grundläg-
gande orsakerna till kvinnor och mäns olika förutsät-
tningar i staden. Djupare analyser som tar tag i 
problemen vid dess rötter efterlyses därför. 

Det finns som sagt få rapporter som belyser alla as-
pekter av jämställd stadsplanering. Många rapport-
er utger sig för att belysa hela problemet men visar 
sig i själva verket fokusera endast på exempelvis 
trygghet eller medborgardialog. Detta kompendi-
um är därför värdefullt i avseendet att få en bättre 
och mer heltäckande probleminsikt. I kompendiet 
har det på många sätt bara skrapats på ytan och det 
finns såklart mycket mer som kan bli sagt inom varje 
aspekt. Vid ett fortsatt arbete hade därför fokus 
legat på djupare förståelse inom varje aspekt. 
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Vad är en jämställd stad? Är inte alla städer jämställ-

da? Går jämställdhet och stadsplanering verkligen 

att kombinera? För många kan det vara främmande 

att kvinnor och män skulle ha olika förutsättningar i 

staden men forskning visar på att kvinnor på många 

sätt missgynnas av dagens stadsplanering. I denna 

text undersöks just var skärningspunkterna mellan 

jämställdhet och stadsplanering går. 

För att kunna planera en stad som är inkluderande 

och till för alla krävs att man tar på sig sina jämställd-

hetsglasögon och tittar hur män och kvinnor på oli-

ka sätt påverkas av stadsmiljön. Det är först när man 

har identifierat de problem som finns som man kan 

börja fundera på lösningar. Att ha en kunskap om 

genus och hur det formar människors liv är också 

en förutsättning för att kunna förstå hur ett jämställt 

samhälle skapas. Att få in jämställdhetsperspektivet 

redan i sin utbildning kan vara en ögonöppnare för 

många och förhoppningsvis påverka hur man kom-

mer att arbeta med planering i sitt framtida yrkesliv. I 

detta kompendium ligger fokus på hur stadsplaner-

ing både kan befästa könsnormer och lösa upp dem, 

och kommer förhoppningsvis att bredda vårt pers-

pektiv på stadsplanering. 

Städer har historiskt sett byggts, styrts och ekonom-

iskt dominerats av män. Man skulle kunna hävda att 

detta fortfarande sker då makthavare, politiker och 

planerare ofta är män. Man kan då fråga sig vad det-

ta får för konsekvenser för kvinnorna i staden? Blir 

kvinnors behov tillgodosedda? Känner de sig trygga, 

inkluderade, kan de identifiera sig med staden de le-

ver i och har de goda möjligheter att organisera sin 

vardag?

Trygghet är en fråga om demokrati och mänskli-

ga rättigheter (Regeringskansliet, 2006). Enligt Na-

tionella Trygghetsundersökningen, NTU, (Brå, 2009) 

känner sig kvinnor fyra gånger mer otrygga än män. 

Otryggheten påverkar hur kvinnor lever sina liv då 

man begränsas genom att inte kunna, eller våga, röra 

sig fritt i det offentliga rummet på grund av rädsla 

för våld eller kränkningar. Det kan handla om att man 

inte vågar gå ut när det är mörkt, tar omvägar för att 

undvika specifika platser eller tar bilen istället för att 

promenera. Alla dessa begränsningar gör att kvinnor 

vistas i staden på helt andra villkor än män (Boverket, 

2010).

Den jämställda staden?
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När det kommer till det vardagliga livet är det fort-

farande så att män och kvinnors vardag på många 

sätt ser olika ut, vilket också gör att de har olika be-

hov i staden. Både män och kvinnor lägger ofta en 

stor del av dagen på lönearbete men statistik visar 

på att det fortfarande är kvinnor som i högst grad 

samordnar det vardagliga livet med hämtning och 

lämning av barn, inköp av mat och andra ärenden 

(Andersson, 2005). 

På grund av detta komplexa resemönster, och för 

att lättare kunna organisera sin vardag, efterfrågar 

många kvinnor geografisk närhet mellan olika aktiv-

iteter. Kvinnor har också enligt undersökningar min-

dre tillgång till bil och är därför mer beroende av en 

väl fungerande kollektivtrafik och ett bra gång- och 

cykelnät (Boverket, 2010). För ett jämställt transport-

system bör därför en resa med kollektivtrafiken inte 

vara mindre effektiv än en med bil. Staden har länge 

planerats med bilen i fokus vilket har gjort att andra 

färdmedel har fått stå tillbaka (Trafikverket, 2015), 

vilket i förlängningen har visat sig bidra till att kvinnor 

kommer till korta i trafiken.

Jämställdhetsarbetet i samhällsplaneringen idag är 

tyvärr inte så utbrett som man kunnat önska. Friberg 

et al. (2004) menar att det finns en del motstånd mot 

att integrera jämställdheten i det dagliga arbetet och 

att frågan inte helt sällan ses som oväsentlig. Många 

planerare ser det inte som sin uppgift att jobba med 

jämställdhet och vissa förnekar att staden påver-

kar kvinnor och män olika. För att öka intresset för 

att arbeta med jämställd stadsplanering menar de 

därför att det krävs ökad kunskap om hur dessa två 

områden är sammanvävda. Man måste också förstå 

att jämställdhet inte är endast en kvinnofråga utsan 

att ett jämställt samhälle är bra för alla, och också ett 

måste för att kunna nå både social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet. 
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Arbetets uppbyggnad

I detta kompendium visas några resonemang kring 

hur genus och jämställdhet är sammanbundet med 

utformning och uppbyggnad av städer. Det beskrivs 

närmare inom vilka aspekter av fysisk planering som 

jämställdhetsproblemen är mest synliga. Detta görs 

i form av ett pedagogiskt kompendium som kan an-

vändas som fördjupningsmaterial till AddGenders 

produkt: “Methodkit för jämställda platser” eller som 

ett utbildningsunderlag i utbildningar inom Civilin-

genjör, Arkitektur eller Stadsbyggnad. 

Följande frågeställningar behandlas i kompendiet:

• Vilka aspekter bör beaktas inom stadsplanering 

från ett genusperspektiv?

• Hur kan ett genusperspektiv sedan implementeras 

i stadsplaneringen?

 

Arbetet i detta kompendium bygger på information-

sinsamling från tidigare forskning om jämställd stad-

splanering. Informationen har samlats in genom en 

litteraturstudie över relevanta böcker, rapporter och 

artiklar. Dessa informationskällor har i första hand 

hittats i olika databaser för informationssökning på 

internet, så som Google Scholar och Libris. En del 

litteratur har också hittats i litteraturlistor och genom 

tips från handledare. Tidigt gjordes bedömningen 

att en litteraturstudie var den bästa metoden för att 

kunna besvara mina frågeställningar. 
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För att kunna besvara frågan: ” Vilka aspekter bör 

beaktas i stadsplanering från ett genusperspek-

tiv?” gjordes en bred litteraturstudie och forsk-

ningsöversikt för att ta reda på vad som tidigare 

skrivits om ämnet. “Methodkit för jämställda platser”, 

framtaget av AddGender och Belachew Arkitekter, 

som är en kortlek innehållande de aspekter som bör 

fås med i planeringen och är användes också.

Utifrån dettat kunde teorin sedan kategoriseras vilket 

mynnade ut i de olika kapitel som kompendiet är up-

pbyggt av. Varje kapitel representerar olika delar av 

jämställd stadsplanering som måste tas i beaktning. 

En grundläggande introduktion av genus och jäm-

ställdhet har också lagts in eftersom detta bedömt-

des vara nödvändigt för att riktigt förstå problematik-

en i jämställdhetsarbetet. 

Inom varje kapitel har en mer riktad litteratursökning 

gjorts för att gå mer på djupet inom varje område. 

Litteraturen har valts ut genom att bedöma dess rele-

vans för ämnet, att nivån är tillräckligt hög på rappor-

ten eller artikeln, samt utgivningsdatum för att kunna 

välja bort inaktuell information. 

Avgränsningar

Detta kompendium kommer att behandla jämställd-

het mellan kvinnor och män i stadsmiljön. Detta syftar 

till de traditionella uppfattningar om kvinnor och 

män och de som väljer att identifiera sig som dessa. 

Andra maktfaktorer som klass, etnicitet, sexuell lägg-

ning, funktionsvariationer eller liknande kommer inte 

behandlas i någon större utsträckning eftersom det 

bedöms bli för omfattande för detta kompendium.
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Viktiga begrepp

Jämställdhet 
Jämställdhet handlar om kvinnor respektive män och 

att dessa grupper ska ha lika rättigheter, möjligheter 

och skyldigheter inom livets alla områden (Regering-

skansliet, 2016).

Jämlikhet
Jämlikhet handlar om att alla individer och grupper 

i samhället ska ha lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, funktion-

shinder, sexuell läggning m.m. (NE, 2016). 

Genus
Med begreppet genus avses de aspekter av kön som 

är socialt och kulturellt konstruerade. Termen genus 

delar in människor i två kategorier, kvinnor och män, 

och förknippar dessa kategorier med olika uppsät-

tningar beteendemässiga, kulturella, psykologiska 

och sociala egenskaper och handlingsmönster (NE, 

2016).

Genuskontrakt
Genuskontrakt är ett begrepp skapat av historikern 

Yvonne Hirdman som bygger på att det finns en så 

kallad idealtyp av kvinna respektive man som förk-

larar hur de båda könen interagerar med varandra 

(Hirdman, 1988).

Genussystem/genusordning 
Termerna genussystem/genussordning används för 

att beskriva de strukturer och processer som ligger 

till grund för mäns samhälleliga dominans över kvin-

nor. Analyser av könsmaktssystem försöker blottläg-

ga de underliggande mekanismer som ger upphov 

till ojämlikheten. Framför allt undersöks hur sådant 

som tros vara könsneutralt kan få snedfördelande 

konsekvenser därför att män och kvinnor lever under 

olika och ojämlika förhållanden (Hirdman, 1988).
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Kön
Kön är i dagligt tal framförallt ett sätt att kategorisera 

människor. Kön delar ofta in människor i grupperna 

”kvinnor” och ”män” (NE, 2016).

Ickebinär
Kan den person kalla sig som identifierar sig som 

mellan eller bortom kvinna–man-uppdelningen av 

kön. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som 

definierar sig som det. En del är både tjej och kille 

och andra befinner sig mellan de kategorierna (RFSL, 

2016).

Patriarkat
Ett familje- eller samhällssystem där den politiska 

och ekonomiska makten, både inom hushållet och i 

den offentliga sfären, innehas av män (NE, 2016).

Matriarkat
En familje- eller samhällsordning där den sociala, 

politiska och ekonomiska makten innehas av kvinnor 

(NE, 2016).

Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att 

uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett 

jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt besluts-

fattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, 

av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattan-

det (SCB, 2014).
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Den 
trygga 
staden?
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Vem tillhör staden?
Staden kan anta många olika skepnader beroende 

på vem som är betraktaren, och den förändras över 

olika tider på dygnet. En plats kan upplevas som 

trygg av någon och samtidigt otrygg av någon 

annan. Urbanforskaren Carina Listerborn (2002) 

beskriver staden som spännande och skrämmande 

på samma gång. Hon menar att staden har en dub-

bel natur där den å ena sidan är möjligheternas rum 

där allt kan, och får, hända men å andra sidan kan 

upplevas hotfull och farlig. ”Kvinnors relation till sta-

den har ofta beskrivits i negativa termer där staden 

betraktas som manlig egendom (fysiskt, materiellt 

och socialt). Stadens utformning har också betraktats 

som motarbetande kvinnors behov och vardagsliv” 

(Listerborn, 2002:17).

Olika undersökningar har visat att kvinnor är mer räd-

da än män (Figur 2) och rädslan för våldtäkt upplevs 

som det största hotet. ”Samtidigt som staden ger mö-

jligheter till nya möten, frihet i yrkes- och livsstilsval, 

så upplever många kvinnor staden som hotfull och 

rädslan för framförallt sexuella övergrepp hindrar en 

del kvinnors rörelsefrihet” (Listerborn, 2002:4). 

Statistiskt sett är det dock männen som utsätts för 

flest brott i det offentliga rummet (Figur 1). Detta kan 

upplevas som paradoxalt, men feministiska forskare 

menar att det genom undersökningar framkommit 

att kvinnor utsätts för andra brott än män där en-

dast de grövsta anmäls. Mörkertalet är därför stort 

och många upplevda hot anmäls aldrig. Listerborn 

(2002) menar att bilden av den farliga staden är kom-

plex eftersom den handlar om både föreställningar 

och en reell verklighet. 

Personer som känner oro att 
utsättas för överfall eller 
misshandel

Anmäld misshandel 2013

Figur 1: Anmäld misshandel 2013
(Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2013)

Figur 2: Personer som känner oro att utsättas för överfall eller 
misshandel 
(Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2013)



14

Kvinnor och otrygghet

Otrygghet och rädsla i offentliga rum har varit föremål 

för forskning under flera decennier. Genusforsknin-

gen har visat att det finns ett tydligt könsmönster när 

det gäller otrygghet och oavsett ålder, klass, etnicitet 

eller bostadsområde känner kvinnor en större oro för 

hot och våld än män. Andersson (2005) menar att det 

offentliga rummet har en betydande roll för skapan-

det av genusordningen då kvinnors otrygghet, och 

de uttryck den tar sig, producerar och reproducerar 

manlig överordning. Det har effekter på hur kvinnor 

ska vara, vilka platser de har tillgång till och under 

vilka tider på dygnet. På detta sätt hävdar hon att 

riskupplevelserna är kopplade till social, politisk och 

ekonomisk ojämställdhet. 

Andersson (2005) menar att den byggda miljön inte 

i sig är orsak till att kvinnor upplever en risk av att 

utsättas för våld utan att det är ett samspel mellan 

sociala relationer och platser som skapar oron. Lis-

terborn (2002) beskriver hur objektifieringen av kvin-

nan och kvinnans kropp producerar rädsla eftersom 

det ger en upplevelse av kroppslig sårbarhet. Hon 

menar att objektifieringen gör att många kvinnor 

känner sig hotade även om de inte varit utsatta för 

övergrepp eller konkreta hot. ”Uppfattar man sig 

själv som sårbar blir man räddare, än om man ser sig 

själv som stark. Rädslan kvinnor upplever beror på 

att de är medvetna om att kvinnokroppen i vår kul-

tur är situationerad som sårbar och underordnad det 

manliga våldet. Kvinnor världen över hör om över-

grepp begångna mot andra kvinnor, det är den situ-

ation som våra kroppar är placerade i. Våld förstås i 

vår kultur som en manlig handling” 

(Listerborn, 2002:35).

Studier visar på att rädslan i hög grad begränsar kvin-

nors rörelse- och handlingsfrihet i det offentliga rum-

met. Frågan är också hur kvinnors självbild påverkas 

när man ständigt pratar om kvinnor som offer som 

måste skyddas. Detta är på många sätt en fråga om 

demokrati och mänskliga rättigheter, att känna sig 

trygg är en förutsättning för att kunna vara en aktiv 

individ och kunna delta i olika aktiviteter. I Boverkets 

rapport ”Plats för trygghet” (2010) framgår det att 

många kvinnor upplever begränsningar i att kunna 

delta i aktiviteter just på grund av otrygghet. 
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Varför otrygg?

Begreppet trygghet är subjektivt och definieras 

därför olika beroende på vem som tillfrågas. Alla 

människor har olika upplevelser och erfarenheter 

som kopplas till trygghet och otrygghet. Andersson 

(2005) beskriver hur både män och kvinnor upplever 

otrygghet och undviker platser som känns hotfulla 

men att kvinnor gör det i mycket större utsträckning. 

Både män och kvinnor är främst rädda för män, men 

för kvinnor kan det räcka att träffa på en ensam man 

för att de ska uppleva känslor av otrygghet vilket inte 

gäller för männen. Skillnaden mellan kvinnor och 

mäns oro är också att kvinnor utöver rädslan för att 

bli rånad eller misshandlad också känner oro för att 

bli sexuellt utnyttjad eller våldtagen. 

Forskning visar att kvinnor ofta själva tar ansvar för 

att minimera risken att utsättas för sexuellt våld trots 

att  detta enligt Andersson (2005) i allra högsta grad 

borde vara en politisk fråga. Hon beskriver hur detta 

görs genom att man undviker potentiellt farliga plat-

ser utefter en ”tyst kunskap” om var, när och på vilket 

sätt det offentliga rummet är otryggt. Denna kunskap 

hämtas hela tiden in i socialiseringen till kvinna. 

Kvinnor positioneras i samhället som fysiskt svaga 

och män som fysiskt starka. Denna könspositioner-

ing utgår från samhällets tolkningar av vad som är 

manligt respektive kvinnligt. Kvinnors rädsla och sky-

ddsbehov görs till en central del av kvinnligheten 

och mäns våldskapacitet och brist på rädsla görs till 

en central del av manligheten. Detta skapar en bild 

av kvinnan som passiv, sårbar och med en offerroll. 

Mäns våld mot kvinnor måste därför förstås som en 

del av en struktur där det finns ett asymmetriskt hi-

erarkiskt förhållande mellan könen där kvinnor ge-

nerellt sett underordnas männen (Andersson, 2005).

Listerborn (2002) argumenterar för att kvinnors räd-

sla bara kan minskas om maktrelationerna mellan 

kvinnor och män förändras. En del kvinnor upplev-

er dubbel utsatthet på grund av till exempel etnisk 

bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsät-

tning. När det gäller brott som dessa kvinnor utsätts 

för menar hon att det kan vara svårt att särskilja om 

utsattheten beror på att offret är kvinna eller exem-

pelvis homosexuell.
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Strukturer och maktutövning

Listerborn (2002) menar att forskning om kvinnors 

rädsla visar upp en entydig bild av att det är sexuellt 

våld som är den enskilt största orsaken till otrygghet. 

Hon beskriver också det sexuella våldet som struk-

turellt och som en metod för maktutövning och me-

nar att det i samhället finns en machokultur där män 

använder våldtäkt för att manifestera sin manlighet 

inför andra män. Detta reproducerar också tanken 

om kvinnan som objekt. ”Genom att göra offret till 

ett ting utövas makt”. Hon menar att machokulturen 

är fylld av idealiserande bilder av våldtäktsmän som 

framställs som rebeller och sexuella erövrare. ”En 

värld utan våldtäktsmän skulle vara en värld där kvin-

norna rörde sig fritt utan rädsla för män. Att en del 

män våldtar utgör ett tillräckligt hot för att hålla alla 

kvinnor i ett konstant tillstånd av skrämsel” (Lister-

born, 2002:84). 

I en undersökningen Slagen dam” (Lundgren, Heim-

er, Westerstrand & Kalliokoski, 2001) framgick att 

85 % av de tillfrågade kvinnorna mellan 18-25 år oro-

ade sig för att utsättas för våld. Tre fjärdedelar up-

pgav också att de undvek att gå ut ensamma på kväl-

lar och nätter av oro över att något skulle hända dem. 

Det ligger ingen tveksamhet i att det främst är kvin-

nor och flickor som är det sexuella våldets måltavla 

och att förövarna i huvudsak är män. Enligt brotts-

förebyggande rådet (2015) var 97 % av de som 

var misstänkta för sexualbrott män. Det är svårt att 

beskriva det faktiska våldet utefter statistik eftersom 

det finns ett stort mörkertal. Brott som sker inomhus 

anmäls generellt i lägre grad än de som sker utom-

hus och benägenheten att anmäla är också lägre när 

offret är bekant med gärningsmannen. Det behövs 

därför andra källor utöver brottsstatistik eftersom of-

ferundersökningar har visat att det endast är mellan 

5-10 % av de som blivit utsatta som gör en polisan-

mälan (Andersson, 2005). 

85% av kvinnor mellan 
18-25 oroar sig för 
att utsättas för våld

97% av de misstänkta för 
sexualbrott är män
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Är kvinnors rädsla obefogad?

Diskussioner om huruvida kvinnors rädsla är befog-

ad eller inte är vanligt förekommande. Vi såg i dia-

grammet på sidan 9 att män utsätts för våld i det of-

fentliga rummet oftare än kvinnor. Andersson (2005) 

menar att detta brukar kallas för ”Rädsloparadoxen” 

och syftar på att kvinnors rädsla skulle vara obefogad 

och inte ha någon egentlig grund i verkligheten. 

Listerborn (2002) beskriver kvinnors rädsla utifrån an-

dra faktorer än just brottsstatistik och är starkt kritisk 

till hur kvinnors oro länge har negligerats och förmin-

skats. “Kvinnor anses överreagera och överdriva 
hoten som de upplever, medan män å andra 
sidan, framställs som orädda och mer realistiska 
i sina bedömningar av hot. När män framställs 
som modiga eller dumdristiga och kvinnor som 
onödigt räddhågade, reproduceras traditionel-
la könsroller. “ (Listerborn, 2002, s. 81)

Hon menar att kvinnor är rädda för sexuellt våld efter-

som man i offentliga rum upplever män som hotfulla, 

aggressiva och oförutsägbara vilket av många uppfa-

ttas som skrämmande. “Rädslan hindrar kvinnor 
från att leva ett självständigt liv (…) och när kvin-
nor är beroende av män underbygger det ett 
patriarkalt samhälle. Rädslan för män innebär att 
kvinnor upplever stadsrummet på ett annat sätt 
än män, eftersom deras personliga, kroppsliga, 
rum ständigt kan bli stört eller kränkt.“
(Listerborn, 2002, s. 83). 

Andersson (2005) menar också att begreppet rädsla 

är problematiskt. Många kvinnor känner inte igen sig 

i beskrivningen som rädda och det finns en risk att 

stereotypa föreställningar om kvinnor som svaga och 

i behov av skydd reproduceras. Det de flesta kvinnor 

dock gör är en medveten (eller omedveten) kalkyler-

ing av risken att utsättas för våld. 

Andersson (2005) menar därför att det är bättre att 

beskriva den rådande situationen som att kvinnor just 

kalkylerar och förhåller sig till en reell eller upplevd 

risk att drabbas av hot eller våld av en man. Detta 

förhållningssätt kan inrymma känslor av rädsla men 

också känslor av exempelvis maktlöshet eller ilska. 

Det kan också ge en uppfattning av kontroll över sit-

uationen. Listerborn (2002) ser ett stort problem i att 

framställa kvinnor som offer och män som förövare 

eftersom lösningen till problemet då tenderar att bli 

att kvinnor behöver skyddas, vilket är en del av ett 

patriarkalt tänkande. ”Antingen kvinnan som offer 

som måste få beskydd, eller också anses kvinnan ha 

sig själv att skylla ifall något händer om hon deltar i 

det urbana livet på lika villkor” (Listerborn, 2002, s. 

89).
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Hur kan den 
fysiska miljön 
hjälpa till?
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Som vi sett ovan är orsakerna till otrygghet mer än 

bara byggnader, buskar och brist på belysning. Stad-

smiljön är inte ensam orsaken till att kvinnor känner 

sig otrygga utan de största orsakerna verkar ligga i 

ett ojämnt maktförhållande och patriarkala struk-

turer. Frågan är om det går att minska otryggheten 

genom att utforma stadsmiljön på rätt sätt? Man har 

sett att upplevelsen av trygghet på en plats beror i 

första hand på hur vi bedömer risken för att en obe-

haglig situation skall uppstå och i andra hand på hur 

vi tror att vi kan hantera situationen på den platsen 

(Alingsås kommun, 2010). En plats borde därför 

utformas så att vi enkelt kan göra bedömningar av 

eventuella risker. 

Forskning har visat på ett antal aspekter som påver-

kar vår upplevelse av trygghet i den offentliga miljön. 

Alingsås kommuns projekt ”Tryggt och jämställt ljus” 

(2010) utgick ifrån dessa vilket resulterade i fem sty-

rande principer som de kallar: Befolkad plats, Ögon, 

Överblick, Orienterbarhet och Skötsel. 

Befolkad plats
En plats där andra människor rör sig upplever vi ge-

nerellt som mer trygg än en folktom plats. Vi litar på 

att närvaron av andra människor förhindrar obehagli-

ga eller hotfulla situationer från att uppstå, eller att 

de kan avvärjas med hjälp av andra människor. En 

befolkad plats innebär dock inte automatiskt att den 

upplevs som trygg utan det krävs en blandning av 

människor för att skapa trygghet. Ett gäng tonårspo-

jkar kan till exempel göra att vissa upplever en plats 

som mer otrygg än om den var folktom (Alingsås 

kommun, 2010). 

Ögon 
Slutna fasader ökar känslan av otrygghet. Platser där 

få människor rör sig blir tryggare om det finns fön-

ster till bostäder eller kvällsöppna aktiviteter längs 

gatan. Ögon i form av entréer och fönster, speciellt 

på markplan, ger oss en känsla av närhet till andra 

människor. De bidrar till att de som är där inne kan 

överblicka de som rör sig där ute samt att det skänk-

er ljus till gaturummet. Kopplingen mellan platsen 

och ögonen påverkas av avståndet, siktlinjer, antal 

entréer och fönster och storleken på dessa (Alingsås 

kommun, 2010). 

Viktiga verktyg
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Överblick 
En plats där vi har överblick ger oss en känsla av kon-

troll och ger oss god möjlighet att upptäcka even-

tuella obehagliga situationer. God uppsikt över en 

plats har vi när vi ser alla dess delar och kan se om 

någon annan befinner sig där. Siktlinjer kan brytas 

av byggnader, vegetation, bländande belysning 

eller avsaknad av ljus. Överblick innebär också att vi 

kan se olika alternativa vägar som vi kan välja för att 

undvika en situation vi upplever som hotfull. Detta 

gäller även det ljud som hörs i omgivningen vilket 

har en stor betydelse för upplevelsen av kontroll och 

möjlighet till överblick (Alingsås kommun, 2010). 

Orienterbarhet 
Vi orienterar oss genom att dela in staden i olika 

delar efter funktion så som stråk, områden, gräns-

er, knytpunkter och landmärken. Ju tydligare dessa 

olika delar är desto lättare hittar vi och känner oss 

därmed tryggare. Vid god orienterbarhet är också 

antalet alternativvägar fler vilket minskar risken för att 

gå fel och behöva vända vilket genererar en större 

känsla av trygghet. En tydlig avgränsning av vad som 

är offentligt och privat gör det även lättare att orien-

tera sig och bidrar därför till ökad trygghet (Alingsås 

kommun, 2010). 

Skötsel 
En plats som är väl omhändertagen signalerar att 

någon bryr sig om platsen och den upplevs därmed 

tryggare. På platser som inte sköts ökar ofta vandal-

iseringen och nedskräpningen och det är inte ovan-

ligt att de tas i besittning av ungdomsgäng eller 

missbrukare vilket kan öka otryggheten (Alingsås 

kommun, 2010). 
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Ljusets betydelse

Ofta vill vi använda staden även när det blivit mörkt 

vilket kan ge helt andra känslor av trygghet. Det elek-

triska ljuset används för att göra det möjligt att vistas 

i staden även efter mörkrets inbrott och är ofta helt 

avgörande för om en plats känns trygg eller otrygg. 

Otryggheten kommer ofta av att möjligheten till kon-

troll försämras när det blir svårare att se omgivnin-

gen och på så sätt inte kunna avgöra om platsen är 

trygg eller inte. 

Att bara addera fler lampor till en plats löser säl-

lan problemet med otrygghet utan det är viktigt att 

ljus-sättningen görs på rätt sätt. Om inte kan det, 

istället för trygghet, orsaka skarpa kontraster som 

bländar och försämrar våra möjligheter att se vår 

omgivning. Det är till exempel vanligt att en gångtun-

nel eller gångväg är väl upplyst inuti men att omgiv-

ningen är mörk vilket gör att den gående är väl synlig 

men dennes möjlighet att se omgivningen är dålig. 

Det är ofta mer effektivt att ljus-sätta delar av miljön 

runt gångstigen eller tunneln för att öka överblick-

barheten, vilket inte bara ökar tryggheten utan också 

ger estetiska värden (Boverket, 2010). 

En god ljussättning kan självklart inte ensam lösa 

problemet med otrygghet men kan då den kombin-

eras med god design ge ökad trygghet och höja en 

plats upplevelsevärden. En väl ljussatt plats kan in-

bjuda till möten och aktiviteter medan en mörk plats 

avskräcker. Detta gör att ljussatta platser befolkas 

av fler människor vilket ökar tryggheten på platsen. 

Ljussättningen måste utgå från de behov människor 

har när de befinner sig på en plats. Möjligheten till 

överblick och att enkelt kunna orientera sig är fun-

damental för upplevelsen av trygghet (Boverket, 

2010). En lägre skala och en större detaljrikedom i 

ljussättningen uppfattas ofta som mer attraktivt än 

det motsatta. För att skapa offentliga miljöer som alla 

uppfattar som tryggare och mer attraktiva att vistas i 

även när det är mörkt krävs kunskap om både ljusets 

egenskaper och människors sätt att röra sig i staden 

(Alingsås kommun, 2010). 
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Grönskans dubbla karaktär

De flesta är nog överens om att en grön plats med 

buskar, träd och blommor är en trevlig plats. När 

mörkret faller kan dock denna trevliga plats snabbt 

ändra karaktär till obehaglig och hotfull. För att plan-

era en plats som är känns trygg att vistas på under 

dygnets alla timmar måste man därför vara medvet-

en om hur platsen ändras när det blir mörkt. Platsen 

kommer också att ändra karaktär över året och de 

olika årstiderna vilket också är viktigt att ta hänsyn 

till i planeringen. Även det sociala livet på platsen 

ändras över året vilket bidrar till att trygghetskäns-

lan kommer att förändras. För att få en bild av vad 

som upplevs som tryggt och otryggt i omgivningen 

är det viktigt att de som vistas på platsen får lämna 

sina åsikter så att det inte den upplevda otryggheten 

underskattas eller försummas (Boverket, 2010). 

För att skapa en trygg och samtidigt estetiskt tillta-

lande miljö krävs det att man är medveten om hur 

grönska kan bidra till att skapa otrygghet. Studier har 

visat på att de platser som uppfattas som tryggast 

också är de som är minst attraktiva, det vill säga helt 

öppna platser med god överblickbarhet och många 

flyktvägar (Boverket, 2010). Dessa platser ger dock 

lite stimulans för sinnena och bidrar inte direkt till 

någon upptäckarglädje hos besökarna. Grönska har 

många positiva värden i sig och det är viktigt att des-

sa inte helt förstörs av trygghetsskapande åtgärder. 

Trygghetstänket måste hela tiden vara med i pla-

neringen men det gäller att hitta en balans mellan 

trygghet och attraktivitet. 

Figur 3: Exempel på belysning av gångväg
Bildkälla: Pinterest
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Konst och symboler i den 
offentliga miljön

När man rör sig i den offentliga miljön träffar man inte 

på bara på verkliga människor utan också avbildnin-

gar i form av statyer, bilder, symboler och offentlig 

konst. Dessa är en stor del av staden och den hade 

förmodligen upplevts som platt och intetsägande 

om de inte funnits. Frågan är dock vem som avbildas 

och hur detta görs? Enligt en studie av Folkesdotter 

& Malmström-Ehrling (2004) är det dubbelt så van-

ligt att det är en man som avbildas än en kvinna. De 

menar också att mannen i de allra flesta fall avbildas 

som arbetande, idrottande eller mäktig medan kvin-

nan avbildas som passiv, vårdande och naken. 

Frågan är då vad traditionella avbildningar av man-

liga män och kvinnliga kvinnor gör med invånarna i 

staden. Det är inte helt långsökt att tänka att stereo-

typa föreställningar av könen befäster den rådande 

genusordningen, eller bidrar i alla fall inte till att bry-

ta den. Det kan också göra att kvinnor inte känner sig 

representerade i staden då de endast representeras 

av ensidiga avbildningar. 

En jämställd stadsplanering syftar till att bryta genu-

sordningen och som en del i detta måste man analy-

sera hur kvinnor och män framställs i den offentliga 

miljön. Detta gäller inte minst i reklam som, även om 

den kanske inte är en stadsplanerares ansvar, ofta 

bidrar till en sexualisering av kvinnokroppen som 

kan leda till en ökad otrygghet i staden. I Örebro 

togs 2004 ett beslut att begränsa reklam med osun-

da budskap om hur kvinnor och mäns kroppar borde 

se ut. 
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Inte bara det fysiska

Det finns alltså en hel del man kan göra för att den fy-

siska miljön ska upplevas mer trygg och tilltalande för 

alla invånare i staden. Det är viktigt att inte misstolka 

åtgärder som att de görs endast för att trygga kvin-

nornas situation utan att en tryggare miljö gynnar alla 

i staden. Många av problemen kan dock inte byggas 

bort utan måste arbetas med från andra håll. Mäns 

våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som 

inte kommer försvinna endast av en tryggare utom-

husmiljö. Bättre planering av den fysiska miljön är 

dock åtgärder som hjälper här och nu vilket är viktigt 

att arbeta med under tiden man jobbar mot ett sam-

hälle där män och kvinnor har samma förutsättningar 

i staden.

Figur 4: Okänd avbild av kvinna
Bildkälla: Selbystone

Figur 5: Avbild av Leonardo Da Vinci
Bildkälla: Pixword
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Arboga station 

Området kring Arboga station var länge mycket 

brottsintensivt och många upplevde det som otryg-

gt. Här fanns tidigare dåligt belysta gångvägar, en 

lång tunnel och igenväxta parkeringsplatser. Kom-

munen har därför infört en rad trygghetsförbättrande 

åtgärder så som gallring av buskar och träd vid park-

eringsplatsen. Man ökade också antalet lyktstolpar 

från 9 till 23 st och många byttes ut så att de belyste 

ett större område än bara gångvägen. Dessutom 

bytte man från natriumlampor som ger ett dovt och 

gulaktigt sken till metallhalogen som ger ett vitt och 

renare ljus. 

Arboga kommun menar att det är viktigt att följa upp 

förändringen för att se att den verkligen ger effekt. 

Man har därför genomfört enkätundersökningar 

bland resenärer för att se om förändringen fått det 

resultat man önskat (Boverket, 2010). 

GODA 
EXEMPEL

Figur 6: Arboga station
Bildkälla: Arboga kommun
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Kanalparken Motala 

Närmaste vägen mellan järnvägsstationen och Mot-

ala centrum kallas Kanalparken och var länge känd 

för att kännas otrygg och hotfull. Det var därför få 

som besökte parken efter mörkrets inbrott. Nu har 

det däremot blivit ändring på det då kommunen har 

genomfört en rad trygghetsskapande åtgärder. 

Det största problemet menar de var att parken inte 

var tillräckligt upplyst men det fanns också prob-

lem med för mycket växtlighet. Man började pro-

jektet med att gallra bort en del träd och buskar för 

att skapa friare sikt och en öppnare känsla. Träden 

belystes sedan både uppåt och nedåt och dessa 

åtgärder gjorde att hotfulla skuggor försvann och 

parken blev lättare att överblicka. 

Från tågstationen var man tvungen att passera gen-

om en tunnel för att komma till parken. Tunneln var 

sliten och omgavs av stora buskar som skymde sik-

ten. Man schaktade därför bort jord, ersatte buskar 

med blomplanteringar och lade till mer belysning 

vilket skapade en mer välkomnande atmosfär. 

I en trygghetsvandring som genomfördes efter 

förändringarna visade det sig att åtgärderna hade 

gett effekt och många upplevde att parken hade 

blivit mycket tryggare (Boverket, 2010).  

GODA 
EXEMPEL

Figur 7: Kanalparken Motala
Bildkälla: Corren.se
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Staden - 
en plats för alla?
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Gränser och begränsningar

För att förstå varför kvinnor har andra förutsättningar 

i staden diskuteras genusbegreppet mer i detta kapi-

tel. Att ha en större förståelse för hur genus och kön 

påverkar våra liv kommer förhoppningsvis hjälpa oss 

att göra en mer komplett analys över staden.  

Larsson & Jalakas (2014) beskriver i sin bok ”Jäm-

ställdhet nästa!” staden som fylld av både synliga 

och osynliga gränser som, ofta på ett omedvetet 

plan, påverkar vårt sätt att leva och röra oss. De me-

nar att dessa gränser ofta är satta genom gårdagens 

stadsbyggande som många gånger planerats av 

män och där kvinnors rörelsefrihet i det offentliga 

rummet har varit begränsad. Som vi har konstater-

at tidigare upplever många kvinnor än idag att man 

inte kan inte röra sig fritt i staden utan att behöva 

göra riskbedömningar eller vidta åtgärder. Larsson 

& Jalakas (2014) menar därför att den moderna sta-

dens historia till stor del handlar om just gränser mel-

lan könen. 

Rätten till demokrati

Tar man en närmare titt på dessa gränser Larsson & 

Jalakas (2014) pratar om ser man hur kvinnor på mån-

ga plan missgynnas av dagens planering. Det mest 

uppenbara kan tyckas vara trygghetsaspekten som 

diskuterats tidigare, och det faktum att 85 % av kvin-

norna i undersökningen ”Slagen dam” (2001) kände 

oro för hot och våld i det offentliga rummet. Oron 

resulterar ofta i att man tvingas ta omvägar, tänka ut 

försvarsstrategier eller inte går ut överhuvudtaget. 

Detta blir en fråga om demokrati och alla människors 

lika rätt att känna sig trygga i det offentliga rummet.

Inom transportsektorn finns också tydliga tecken på 

att kvinnor missgynnas. Dagens transportsystem och 

trafikplanering har länge satt bilen i fokus även om 

detta på senare tid har börjat vända (Trafikverket, 

2015). Undersökningar visar att kvinnor har tillgång 

till bil i mycket mindre utsträckning än män. Vid otill-

räckliga alternativa 

resesätt blir konsekvensen därför att kvinnor tvingas 

lägga mer av sin tid på resor och det blir återigen 

en fråga om demokrati och vems tid som värderas 

högre. Detta är också en fråga om vilket samhälle vi 

vill ha i framtiden där hela befolkningen skulle kunna 

gynnas av en mindre bilberoende stad. 

Ett område där bristen på demokrati kanske gör 

sig allra mest påmind är i medborgardialoger inför 

nya planförslag, speciellt de klassiska i form av stora 

möten. I dessa sammanhang är det många gånger 

de som hörs och syns mest som får uttrycka sina 

åsikter vilket man sett ofta vara män. Kvinnor, eller 

till exempel utlandsfödda, har visat sig delta i min-

dre utsträckning vilket ger en direkt inskränkning av 

demokratin. 
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Det står i lagen!

Att kvinnor och män har olika förutsättningar i staden 

kan ses som ett direkt misslyckande för jämställd-

heten i samhället. Jämställdhet mellan könen är lag-

stadgat av den jämställdhetslag som finns i Sverige 

idag (SFS 1986:609) och ska därför eftersträvas. För 

att uppnå detta har regeringen ställt upp ett jäm-

ställdhetsmål som alla måste arbeta mot. Det över-

gripande målet är att kvinnor och män ska ha samma 

makt att forma samhället och sina liv. Det är sedan 

uppdelat i fyra delmål där punkt ett och fyra är mer 

direkt kopplade till stadsplanering och den fysika 

miljön:

• En jämn fördelning av makt och inflytande. 

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet 

att vara aktiva medborgare och att forma villkoren 

för beslutsfattandet.

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män 

ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 

utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 

självständighet livet ut.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma 

ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och 

få omsorg på lika villkor.

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor 

och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och 

möjlighet till kroppslig integritet.

(Regeringskansliet, 2015)

Jämställdhetsintegrering 

I Statistiska centralbyråns rapport ”På tal om kvinnor 

och män” (2014) skriver de: ”För att nå ett jämställt 

samhälle måste ett jämställdhetsperspektiv läg-

gas på alla områden i samhället”. Detta kallas jäm-

ställdhetsintegrering och innebär att man analyserar 

kvinnor och mäns, flickor och pojkars situation och 

villkor i alla beslut som tas. De olika konsekvenser 

ett förslag ger måste alltså alltid analyseras ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Detta är strategin för att 

uppnå jämställdhetsmålet som beskrevs ovan. Jäm-

ställdhetsintegrering utgår från att man förstår att 

jämställdhet skapas där beslut fattas och resurser 

fördelas. Jämställdhetsperspektivet måste därför in-

tegreras i alla beslutsprocesser av dem som deltar i 

beslutsfattandet. 
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Bryta strukturer 

För att kunna uppnå jämställdhetsmålen menar Lars-

son & Jalakas (2014) att man måste bryta de struk-

turer som begränsar kvinnor och mäns liv och som 

placerar könen i vad de kallar olika möjlighetsramar. 

Jämställdhet handlar alltså inte om att alla ska bli ex-

akt lika utan att alla har lika värde oavsett hur lika eller 

olika vi är på grund av kön eller andra faktorer. 

Genusvetaren Lena Gemzöe (2013) beskriver hur 

barn och unga i skolan får lära sig om historia ur ett 

manligt perspektiv, där kvinnors insatser osynliggörs 

eller betraktas som betydelselösa. Medie-, reklam- 

och modeindustrin bygger på en objektifiering av 

kvinnors kroppar och förmedlar en bild av att kvin-

nans värde sitter i hennes utseende. 

Enligt LO:s rapport ”Klass och kön” (2014) skildrar 

reklamen inte en bild av kvinnan som yrkesarbetande 

utan som en som sysslar med hemmet och sin egen 

kropp. Bilden av kvinnor i medierna är långt ifrån alla 

jämställdhetsideal. Ett tydligt exempel på detta är 

hur flickor och pojkar porträtteras i leksakskataloger 

där dessa på ett övertydligt sätt visar på hur de två 

könen ”borde” vara. Det har också nyligen uppmärk-

sammats att det i mobiltelefonsymbolerna ”Emojis” 

inte finns några yrkesarbetande kvinnor men desto 

fler som sysslar med sitt utseende. Man kan fråga sig 

om detta är en tillfällighet eller kanske ett bevis på en 

djupt liggande struktur? 
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Genus i en urban miljö

Män och kvinnors har inte bara olika förutsättningar i 

den urbana miljön utan detta är något som återkom-

mer på flera olika samhälleliga plan. För att förstå 

orsaken till detta måste man förstå hur genus, alltså 

det kulturellt och socialt formade könet, hela tiden 

skapas och återskapas. 

När ett barn föds identifieras det omedelbart som 

pojke eller flicka, barnet får alltså ett genus. Genus-

begreppet betonar starkt formandet av kvinnligt och 

manligt, alltså hur människor ”gör kön”. Genusve-

taren Birgitta Andersson (2005) anser att genusbe-

greppet ersätter det tidigare begreppet könsroller 

vilket hon menar lätt kan tolkas som att kvinnor och 

män frivilligt tar på sig dessa roller och att de därför 

också skulle vara lätta att göra sig av med. 

”Genom att uppfostras olika, bemötas olika, försöka 

uppfylla vissa genusspecifika förväntningar, kläs oli-

ka och förses med olika leksaker får flickor och pojkar 

skilda erfarenheter och övas i olika färdigheter. De 

skillnader som sedan blir resultatet av detta används 

ofta som ”bevis” på biologiska skillnader mellan kvin-

nor och män, till exempel vad gäller intressen och 

färdigheter.” (Andersson, 2005:18)

Andersson (2005) menar alltså att genusbegreppet 

används för att förklara hur kvinnor blir kvinnor och 

män blir män i specifika kulturella sammanhang. Re-

lationen mellan män och kvinnor verkar därför inte 

ha biologiska orsaker utan konstrueras kulturellt och 

socialt och vad som uppfattas som manligt respek-

tive kvinnligt varierar över tid och rum. Det är tack 

vare detta som det också är möjligt att förändra vad 

som är kvinnligt och manligt då egenskaperna inte 

verkar vara ”låsta” av biologiska faktorer. 

Ett tydligt exempel på hur bilden av könen förändras 

är att titta på kvinnligt och manligt genom historien. 

På 1700-talet var det till exempel mode för män 

att bära smink och strumpbyxor och ännu tidigare 

ansågs rött vara den manligaste färgen eftersom det 

var den som männen klädde sig i strid för att dölja 

blodet. 
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Kvinnor och män som motsatspar

Ett av problemen med att män och kvinnor tillskrivs 

olika egenskaper menar Andersson (2005) är att 

egenskaperna inte värderas lika. Historikern Yvonne 

Hirdman (1988) beskriver hur genussystemet up-

prätthålls med hjälp av följande två principer:

”1) Den ena logiken är just dikotomin, dvs. isärhållan-

det där manligt och kvinnligt inte  bör blandas.

2) Den andra logiken är hierarkin: det är mannen 

som är norm. Det är män som är människor, därmed 

utgör de normen för allt det normala och det allmän-

giltiga.” (Hirdman, 1988:51)

Hirdman menar alltså att genusordningen upprät-

thålls genom att manligt och kvinnligt hålls åtskillt. 

Vidare ses mannen som normen och kvinnan som 

det avvikande vilket gör att mannens egenskaper 

ofta värderas högre än kvinnans. Jämför till exempel 

fotboll kontra damfotboll vilket är ett tydligt exempel 

på hur det kvinnliga ses som avvikande. 

Hon menar också att maktförhållandet mellan kö-

nen upprätthålls genom att genussystemet i sam-

hället bevaras. Det är därför det är viktigt att bryta 

föreställningar om vad manligt och kvinnligt är. Hon 

skriver vidare: ”Rent generellt kunde man säga, att ju 

kraftigare som isärhållandet mellan könen verkar, ju 

självklarare, ju mer legitim, ju mindre ifrågasatt blir 

den manliga normens överordning … Och vi får då 

omvänt: ju mindre/svagare isärhållandets logiker 

och praktiker fungerar, ju mer ifrågasätts ju mer ifrå-

gasätts den manliga normens överordning.” 

(Hirdman, 1988:57) 

Enligt detta behöver alltså skillnader mellan könen 

suddas ut för att det hierarkiska förhållandet mellan 

dem ska försvinna.

Andersson (2005) beskriver hur genusvetenskapen 

analyserar dessa maktförhållanden och ifrågasätter 

den strukturella manliga överordningen och hur den 

yttrar sig på olika nivåer i samhället. Gemzöe (2013) 

är mycket noga med att understryka att den manliga 

överordningen inte innebär att enskilda män alltid 

är överordnade enskilda kvinnor utan att detta mak-

tförhållande finns inbyggt i samhällsstrukturen och 

att män är överordnade på just ett strukturellt plan. 

Hirdman (1988) menar att genussystemet upprät-

thålls genom att kvinnor och män hålls åtskilda gen-

om egenskaper, aktiviteter och intressen. Genusvet-

enskapen problematiserar därför att kvinnligt och 

manligt beskrivs som dikotomier, det vill säga att de 

hålls isär via motsatsförhållanden eller motsatspar. 
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Birgitta Andersson uttrycker en liknande idé: ”Gen-

om att acceptera kvinnligt och manligt som dikoto-

mier förstärks skillnader och likheter nedtonas. Kvin-

nor förväntas tygla sina ”maskulina” sidor på samma 

sätt som män förväntas tygla sina ”feminina” sidor” 

(2005:37). 

Kvinnor är alltså det män inte är och tvärt om. Gemzöe 

(2013) beskriver hur kvinnligt och manligt ofta fram-

ställs i motsatspar exempelvis där mannen är subjekt 

och kvinnan objekt, mannen logisk och kvinnan in-

tuitiv, mannen aktiv och kvinnan passiv osv. Gemzöe 

(2013) menar att detta tankesätt har blivit tongivande 

för hur vi ser på genus i den västerländska kulturen. 

Olika upplevelser av stadens rum

Andersson (2005) beskriver hur genusforskningen 

har kritiserats för att ha bortsett från hur kön samver-

kar med andra maktstrukturer i samhället. Den sen-

are tidens forskning har därför fokuserat på att analy-

sera hur genusordningen tar sig uttryck i samspel 

med andra maktordningar så som klass, etnicitet, 

sexualitet, nationalitet, ålder och yrke. Begreppet in-

tersektionalitet sätter samspelet mellan dessa olika 

maktstrukturer i centrum. 

Gemzöe (2013) beskriver hur kvinnor i exempelvis 

olika klasser delar vissa villkor men har olika resurser 

och möjligheter att handskas med sin underordning 

som kvinnor. På liknande sätt kommer homo- och 

heterosexuella kvinnor att ha både lika och olika po-

sitioner i förhållande till en patriarkal värld. 

Genusvetaren Nina Lykke (2003) menar att intersek-

tionalitetsbegreppet inte ska förstås som att de olika 

maktstrukturerna är separata strukturer som adderas 

till varandra, utan snarare att dess olika dimensioner  

på ett komplicerat sätt är oupplösligt förbundna med 

varandra. 

Genom att vara införstådd med intersektionalitets-

begreppet menar Lykke (2003) att det kan göras en 

mer komplett analys över kvinnors situation i stadens 

offentliga rum. Det hjälper en att förstå att kvinnor 

på många sätt delar erfarenheter för att de är just 

kvinnor men också har mycket skilda uppfattningar 

av sin position i samhället på grund av klass, etnicitet, 

sexualitet osv. 

Känslosam

Irrationell

Passiv

Svag

Självständig

Rationell



36

Kvinnan i staden

Bilden av kvinnor och män som fundamentalt olika 

har varit vanlig genom historien. Gemzöe (2013) 

beskriver hur filosofen Aristoteles under antiken 

ansåg att kvinnans förnuftskapacitet låg närmare 

djurens än mannens. Under upplysningstiden häv-

dade de stora filosoferna Voltaire, Diderot, Mon-

tesquieu och Rousseau samstämmigt att kvinnor var 

känslostyrda väsen som inte var lämpade att delta 

i varken politik eller offentlighet. Det dröjde som 

bekant ända in på 1900-talet innan kvinnor sågs som 

fullvärdiga medborgare då de fick rätten att rösta i 

politiska val. 

Larsson & Jalakas (2014) menar att kvinnor alltid 

varit utsatta i det offentliga rummet och att det länge 

fanns ett likhetstecken mellan offentlig kvinna och 

prostituerad. Det har därför varit svårt för kvinnor att 

röra sig fritt i staden och de har ofta varit i behov av 

manligt sällskap. 

På 1200-talet i Belgien växte det till och med fram 

så kallade kvinnostäder där män inte var tillåtna och 

kvinnor levde tryggt och kunde röra sig fritt innanför 

stängda murar. 

Figur 8: London tidigt 1900-tal
Bildkälla: RetailWeek
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Kvinnor och män i hemmet

Att kvinnan inte tillhörde offentligheten var tyd-

ligt kring förra sekelskiftet och hennes självklara 

plats ansågs då vara i hemmet. Larsson & Jalakas 

(2014) menar att argument för att begränsa kvinnors 

rörelsefrihet bland annat hämtades från religionen 

där Luther hävdade att kvinnans kallelsegärningar 

skulle utföras i hemmet och mannens i det offentliga 

rummet. Detta djupt förankrade tankesystem menar 

de är en del av förklaringen till att det tagit så lång tid 

för kvinnor att erövra sin plats i offentligheten. 

Fortfarande finns en ojämn arbetsfördelning mellan 

könen inom familjen och hemmet. Kvinnor förvärvsar-

betar nu allt mer och män utför hemarbete men dock 

inte i motsvarande proportioner. Enligt Gemzöe 

(2013) utför kvinnor merparten av hushållsarbetet 

och omsorgen av barn – ett arbete som är obetalt 

och som inte genererar pension eller ger samhällelig 

status. Småbarnsmödrar i en heterosexuell parrela-

tion utför ungefär 40 timmars obetalt hemarbete i 

veckan medan motsvarande siffra för småbarnsfäder 

är drygt 30 timmar (Figur 9). 

Trots att män har haft möjlighet att ta ut föräldral-

edighet sedan 1974 tar de endast ut 25 % av den 

sammanlagda tiden. Mäns uttag av föräldraledighet 

ökar under jul och nyår liksom under sommarmånad-

erna (SCB, 2014). Kvinnors omsorg- och hushållsar-

bete har alltså alltid utförts obetalt i hemmet men på 

senare år flyttats ut i den offentliga sfären men där 

arbetet genererar låga löner. Gemzöe (2013) menar 

att detta är ett uttryck för en inbyggd nedvärdering 

av kvinnors arbete och erfarenheter.

Tid för obetalt arbete

Figur 9: Exempel på färdmedelsval för kvinnor och män
Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB (2011)
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Boendet under 1900-talet

Larsson & Jalakas beskriver dock hur kvinnors 

rörelseutrymme ökade under början av 1900-talet 

samtidigt som framväxten av de stora varuhusen. 

Detta innebar att det var möjligt för borgarklassens 

kvinnor att röra sig ute på egen hand och besöka an-

dra offentliga platser än kyrkan. ”Varuhusen byggdes 

så att konsumenterna kunde slinka in genom porten 

och väl inne gå runt bland olika avdelningar och rum, 

dolda för offentliga, det vill säga manliga, blickar. 

Varuhusen handlade inte enbart om konsumtion, de 

var också en plats där kvinnor köpte sig den frihet 

som egen tid innebär.” (Larsson & Jalakas, 2014:19)

Under 1900-talet växte några olika modellsamhällen 

fram som feministen Elizabeth Wilson (1992) beskriv-

er som försök att återfå kontrollen över kvinnorna. I 

trädgårdsstaden som lanserades av Ebenezer How-

ard skulle invånarna få leva avskilt från avgaserna 

och bullret i staden och istället få njuta av frisk luft 

och grön miljö. I trädgårdsstaden var det självklart att 

kvinnans roll var att ta hand om hem och trädgård 

medan mannens plats fortfarande var i offentlighet-

en. 

Le Corbusier var en av de främsta företrädarna för 

modernismen som dominerade under mitten av 

1900-talet och Wilson (1992) menar att hans ideal-

stad såg annorlunda ut. Han förespråkade utökade 

offentliga tjänster där maten skulle tillagas och ätas 

på kommunala restauranger, tvätten skulle tvättas på 

tvätterier och barnen skulle fostras på daghem. 

Tanken var trots detta inte att kvinnorna skulle yrke-

sarbeta utan den ökade fritiden skulle göra att kvin-

norna var fräscha och utvilade till dess att maken kom 

hem från sitt arbete. Wilson (1992) menar att Le Cor-

busier inte hade jämställdhet som ideal utan före-

språkade en strikt åtskillnad av könen som dessutom 

var hierarkisk. Arbetarklassens kvinnor skulle näm-

ligen inte slippa arbeta utan det var de som skulle 

sköta tvätterier, daghem och andra institutioner. 

Listerborn (2002) beskriver hur kvinnorna under 

1930-talet började få ett visst inflytande över bost-

adsutformningen och då särskilt kökets utformning. 

Mycket handlade då om hur kvinnor skulle kunna 

förena äktenskap, moderskap och förvärvsarbete för 

att kunna delta i det offentliga livet. Man jobbade 

för en rationalisering av hemarbetet vilket senare 

mynnade ut i bland annat idén om kollektivboende.

1900 1910 1920 1930



39

Under 1940-talet blev hemmafrun idealet för me-

delklassfamiljer i städerna och man började samti-

digt planera städer efter en grannskapsprincip. Soci-

ologiprofessorerna Eva Sandstedt och Mats Franzén 

(1982) beskriver hur detta innebar att bostadsom-

råden planerades utifrån grannskapsenheter som 

var tydligt avgränsade från övriga staden och rymde 

3000-10 000 invånare. Bostäderna var i första hand 

för barnfamiljer och förutom bostäder fanns också 

olika typer av gemensamhetsanläggningar, lekplat-

ser, skolor, restauranger osv.  

Grannskapen blev en del av ett tydligt funktionalis-

tiskt mönster eftersom bostadsområden var tydligt 

avskilda från arbetsplatsområden och industriom-

råden vilka bands samman av stora transportsystem 

som var uppbyggda för bilismen. Larsson & Jalakas 

(2014) beskriver att det fortfarande var männen som 

planerade städerna men att det här fanns ett fram-

hållande av den reproduktiva sfären, dvs. den som 

handlar om familj och barn. Kvinnans plats skulle 

dock fortfarande vara i hemmet och hon sågs som en 

sammanhållande kraft mellan hemmet och det offen-

tliga livet i skapandet av folkhemmet. 

Under 1960-talet började kvinnor allt mer att yrke-

sarbeta och hemmafrun var inte längre idealet. Prob-

lemet många kvinnor då ställdes inför var att kunna 

förena arbete och familj. Nya idéer växte fram un-

der den rådande vänstervågen och under 1980-ta-

let lanserades en ny form av kollektivhus där alla 

boende delade på arbetsuppgifter som matlagning, 

städning och trädgårdsarbete vilket skapade en jäm-

ställdhet i hushållsarbetet mellan kvinnor och män. 

Listerborn (2002) beskriver hur den feministiska 

vågen på 1970-talet synliggjorde fysiskt rumsliga 

problem för kvinnor i vad de kallade en ”man-made 

environment”. ”Män har stått för rumsproduktionen 

medan kvinnor har varit brukare och kvinnors erfar-

enheter har inte uppmärksammats av manliga plan-

erare och arkitekter, vilket många kvinnor upptäckt 

när de till exempel har försökt ta sig genom staden 

med barnvagn” (Listerborn, 2002:17). 

Kvinnor kämpar fortfarande för att ta tillbaka staden 

och göra den till deras. Sandstedt & Franzén (1982) 

menar dock att man knappast kan prata om en kvinn-

lig återerövring av staden eftersom staden historiskt 

sett aldrig varit deras. Staden måste därför erövras 

av kvinnan vilket på många sätt fortfarande inte är 

gjort. Kvinnor kan fortfarande inte röra sig på egna 

villkor i staden vilket kan tyckas vara en självklarhet i 

ett demokratiskt samhälle där en viktig grund utgörs 

i att alla skall ha samma möjligheter och skyldigheter. 

1940 1950 1960 1970 1980 1990
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Är jämställdhet integrerat i dagens 
planering?

Det finns, som tidigare nämnt, lagkrav på att arbeta 

med jämställdhetsintegrering i all planering. Larsson 

& Jalakas (2014) menar att det också finns en vilja 

bland många planerare att arbeta med detta men att 

man har svårt att veta hur man ska attackera prob-

lemet. De beskriver hur dagens planeringsarbete 

till stor del styrs av lagar, förordningar och politiska 

beslut men också av praxis och ”tyst kunskap” där 

tidigare erfarenheter och kunskaper värderas högt. 

De menar att man på grund av den tysta kunskapen 

tenderar att bli kvar i redan invanda och beprövade 

mönster. 

”Den fysiska planeringen beskriver sig gärna som 

könsneutral. Det skall då tolkas som något positivt 

(…) Men här finns en fara. Könsneutral blir nästan 

alltid ett annat ord för könsblindhet. Det innebär att 

man blundar för att män och kvinnor har olika erfar-

enheter och på vissa sätt fortfarande lever olika liv. 

Konsekvensen blir att kvinnors erfarenheter ofta neg-

ligeras.” (Larsson & Jalakas, 2014:51)

Tora Friberg och Anita Larssons (2002) studie över 

jämställdhet i översiktsplanering visar på olika fak-

torer som de anser vara orsak till att planerare inte 

beaktar frågan om jämställdhet. Dels menar vissa att 

det inte ingår i deras uppdrag från politikerna, andra 

menar att de inte tycker att frågan är särskilt angelä-

gen i förhållande till andra frågor eller att de saknar 

kunskap om jämställdhet och genus. Många vet hel-

ler inte hur de ska konkretisera jämställdhet i förhål-

lande till planering och är ovana att föra dialog med 

kvinnor som grupp. 

Listerborn (2002) beskriver också hur kön blir en 

variabel som ofta döljs i diskussioner och att det kan 

vara obekvämt att tala om att män och kvinnor inte är 

jämställda eftersom de förväntas vara det. Man aktar 

sig därför för att prata om de två könen som separata 

grupper med olika erfarenheter och beskriver hellre 

planeringen som mänsklig eller allmängiltig. 
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Planera efter behov eller erfarenheter?

Larsson & Jalakas (2014) understryker mycket noga 

att trots att det nuförtiden finns en stor del kvinnor 

som arbetar med planering betyder inte det att detta 

automatiskt genererar en mer jämställd stadsplaner-

ing. Kunskap om genus är ingenting som följer med 

på köpet bara för att man är kvinna. Det är heller inte 

endast kvinnors ansvar att lösa jämställdhetsfrågan. 

De beskriver hur planeringen idag ofta fokuserar på 

att underlätta för grupper med särskilda behov vilket 

låter positivt men i själva verket är problematiskt. 

Idag är det är ofta funktionsnedsatta, invandrare, 

homosexuella eller kvinnor som sägs vara i behov 

av särskilda åtgärder. Alla dessa grupper tillsam-

mans utgör en majoritet av befolkningen och det 

blir därför märkligt att benämna dem som särskilda 

grupper. Detta kan ses som ett tecken på den man-

liga normen i samhället där det är mannens behov 

som ses som allmängiltiga. 

Larsson & Jalakas (2014) menar vidare att för att kom-

ma ifrån ett ”vi och dom”-tänkande behövs en förän-

dring i planeringen där man inte längre behöver pra-

ta om särskilda behov utan där dessa istället får plats 

inom normen. 

Man måste dock vara försiktig när man använder sig 

av begreppet behov eftersom detta lätt tolkas som 

något som är oföränderligt och kanske till och med 

biologiskt. Detta tankesätt kan istället bidra till att ce-

mentera den ojämställdhet som finns idag. Här me-

nar Larsson & Jalakas att man istället bör prata om att 

män och kvinnor har olika erfarenhetsvärldar vilket 

då skulle kunna bidra till att bryta könsmönster och 

leda till ökad jämställdhet. 

=

=

=
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Erfarenheter i planering

Två begrepp som beskriver traditionellt manliga res-

pektive kvinnliga aktiviteter menar Larsson & Jalakas 

(2014) är produktion och social reproduktion. Dessa 

anser de vara användbara för att beskriva olika er-

farenhetsvärldar men att slippa låsa dem till kvinnligt 

eller manligt. I social reproduktion ingår aktiviteter 

som vård och omsorgsarbete vilket omfattar att ta 

hand om barn, sjuka och äldre samt hushållsarbete 

med städning, inköp, tvätt och matlagning. Det inne-

fattar också omtanke och kärlek till familj och vänner 

och upprätthållande av sociala kontakter. Produktion 

är istället kopplat till lönearbete, alltså framställande 

av varor och tjänster. Dessa begrepp kan relateras 

till män och kvinnors traditionella erfarenheter men 

slår inte fast hur män och kvinnor ska leva sina liv i 

framtiden. 

Larsson & Jalakas (2014) menar att reproduktion och 

produktion idag inte ges lika värde i planeringspro-

cessen utan att det sker en underordning av de frågor 

som tillhör den reproduktiva sfären. Dessa frågor tas 

ofta upp först i detaljplaneringsprocessen eftersom 

de anses beröra bostadsområdet, den privata sfären. 

”När husen finns på kartan kommer också kvinnorna 

in i bilden enligt tankelogiken att hem och kvinna hör 

ihop” (Larsson & Jalakas, 2014:61). 
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I översiktsplanen däremot menar de att det inte pra-

tas om kön utan att man anser den vara könsneutral 

och gynna det allmänna intresset vilket, som tidigare 

nämndes, ofta innebär att kvinnors erfarenheter osyn-

liggörs. Enligt plan- och bygglagen skall översiktspla-

nen tas fram före och ligga till grund för kommande 

detaljplaner. Däremot finns det inget stöd i plan- och 

bygglagen för att låta ”en ändamålsenlig struktur” 

med hjälp av ”bebyggelse, grönområden, kommu-

nikationsleder och andra anläggningar” dominera 

den översiktliga planeringen och att spara frågor 

om att utifrån individers erfarenheter uppnå̊ ”jämlika 

och goda levnadsförhållanden” till detaljplanenivån 

(Larsson & Jalakas, 2014:61).

Genom att tänka att översiktsplanen i första hand ska 

fokusera på vägar och bebyggelse och i andra hand 

på jämlika och goda levnadsförhållanden menar de 

att man gör sig skyldig till en tvåfaldig underordning 

av kvinnors traditionella erfarenheter. Dels genom att 

beskriva översiktlig planering som könsneutral, där 

kvinnors traditionella erfarenheter och rum inte syn-

liggörs och därför inte heller behandlas. Sedan gen-

om att översiktsplanen bestämmer utformning och 

lokalisering av bostadsområden, daghem och skolor 

och andra faktorer som är relaterade till kvinnors tra-

ditionella vardagsliv. Eftersom kvinnors erfarenheter 

inte tagits med i översiktsplaneringen menar de att 

detta tyvärr bidrar till ytterligare en underordning av 

dessa. 

Gemzöe (2013) menar att det krävs generella sam-

hällsförändringar för att uppnå jämställdhet, och 

en kärnfråga är upplösandet av genusordningen 

i tanken, ekonomin och politiken. Detta för att slip-

pa beskriva företeelser som antingen kvinnliga eller 

manliga eller att tillskriva män och kvinnor olika be-

hov. Hon betonar att det som pågår i den privata 

sfären inte är mindre viktigt än det som sker i den 

offentliga. Så länge reproduktionen underställs pro-

duktionen är det inte möjligt att alla dess sysslor för-

delas jämnt mellan män och kvinnor. 
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Att förflytta 
sig i staden
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Det goda transportsystemet

För att kunna utnyttja allt vad staden har att erbjuda 

är det nödvändigt att kunna förflytta sig på ett enkelt 

sätt. Ett väl fungerande transportsystem är därför vik-

tigt och skulle kunna ses som direkt avgörande för 

livet i staden. I Boverkets handbok Trafik för en attrak-

tiv stad (2015) (TRAST) menar de att trafikplanerin-

gens fokus länge har legat på bilen som huvudsak-

ligt transportmedel. Med de ökande miljöhoten och 

trängre stadskärnor har dock kollektiva färdmedel 

börjat utmana denna position. Bilen prioriteras trots 

detta fortfarande högt och det är långt kvar innan den 

ersätts av buss, tåg eller spårvagn. Fokus på bilen är 

inte bara är ett problem för miljön och trängseln utan 

också för jämställdheten. Det har visats att kvinnor 

har tillgång till bil i mycket mindre utsträckning än 

män och är därför mer beroende av kollektiva färd-

medel. Det blir därför kvinnor som kommer till korta 

då det satsas mer på en effektiv biltrafik än en effektiv 

kollektivtrafik (Trafikverket, 2015).

Hur reser kvinnor och män?

Det nationella jämställdhetsmålet som regeringen 

arbetar efter innefattar även transportsektorn och ly-

der: ”Målet ska vara ett jämställt transportsystem, där 

transportsystemet är utformat så att det svarar mot 

både kvinnor och mäns transportbehov. Kvinnor och 

män ska ges samma möjligheter att påverka trans-

portsystemets tillkomst, utformning och förvaltning 

och deras värderingar ska tillmätas lika vikt” (prop. 

2001/02:20). Det fanns alltså uttalat från regeringen 

redan år 2001 att män och kvinnor ska ha lika goda 

förutsättningar att ta sig fram i stadsmiljön. Det ver-

kar dock som att vi inte riktigt är där än utan har en 

del kvar att göra innan vi kan säkerställa ett jämställt 

transportsystem. 

Friberg, Brusman och Nilsson (2004) menar att för att 

förstå hur kön kommer till uttryck inom transportsek-

torn måste man studera resemönster, vem som plan-

erar trafiken, upplevelser av resandet och även hur 

kvinnor och mäns olika livssituationer ser ut. 

Exempel på färdmedelsval för 
kvinnor och män

Figur 10: Exempel på färdmedelsval för kvinnor och män
Källa: Trafikverket (2015)
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Det är nödvändigt att förstå hur människor organ-

iserar sin vardag och att däri förstå de skillnader 

som finns mellan kvinnor och män. Ett exempel på 

detta kan vara att identifiera kvinnodominerade ar-

betsplatser så som sjukhus, förskolor eller hemvård 

och förstå hur arbetstiderna ser ut med kvällsarbete 

och oregelbunden arbetstid. Man måste alltså förstå 

att människors livssituation är präglad av kön och att 

detta tar sig olika uttryck i vardagen. Friberg et al. 

(2004) påpekar dock att det inte handlar om att för-

domsfullt sortera in män och kvinnor i separata grup-

per med helt olika behov, utan att istället nyansera 

bilden av vad som är ett fungerande transportsystem 

och vara lyhörd för andra sätt att tänka. 

Vardagslivets organisering

Det är alltså känt att kvinnor och män har olika 

resmönster där män kör mer bil och kvinnor oftare 

åker kollektivt. Enligt Trafikverkets handbok Trafik för 

en attraktiv stad (TRAST) från 2015 använder män bil 

som färdmedel 71 % av de totala resta kilometrarna 

medan motsvarande andel för kvinnor är 60 %. Skill-

naden i resmönster för kvinnor och män avspeglar 

till stor del de olika roller som fortfarande finns mel-

lan könen i samhället i stort, speciellt för hushåll 

med barn. Kvinnor utför större del av hemarbetet 

och arbetar mer deltid vilket skapar ett komplext 

resmönster med många korta resor med flera olika 

målpunkter i närområdet. Dessa kan till exempel vara 

inköps- eller serviceresor eller hämtning och lämn-

ing av barn. 

Friberg et al. (2004) beskriver hur statistik visar att 

kvinnor gör fler avbrutna resor vilket de menar ska 

tolkas som att kvinnor uträttar ärenden på väg till 

och från jobbet. De menar att den totala resan blir 

uppdelad i fragment och om de olika delarna inte 

kan fogas ihop på ett smidigt sätt upplevs hela re-

san som en tyngd. Ett vanligt sätt att tala om resor i 

planeringssammanhang är att identifiera dess start- 

och slutpunkt. Avbrutna resor är mer oförutsägbara 

och därför svårare att hantera ur planeringssynpunkt. 

Friberg et al. (2004) beskriver hur kvinnors berättel-

ser om vardagen visar att det är svårt att kombinera 

kollektivtrafik med hämtning på förskola och han-

dling av livsmedel på väg hem från arbetet. Detta 

såvida inte affären och förskolan ligger i närhet till 

bostaden. Män gör i regel längre resor till arbetet 

och gör också resor i tjänsten och använder därför 

ofta familjens bil. Män har alltså i allmänhet större 

tillgång till bil än kvinnor vilket påverkar kvinnors re-

sande.
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Trevlig resa!

Biltrafiken har alltså länge värderats högst, och gör 

fortfarande i stor utsträckning. Detta har gjort att det 

många gånger är snabbt och smidigt att ta sig fram 

med bil medan det kan vara krångligt och tidsödan-

de att ta sig fram kollektivt. Statistik visar som sagt att 

kvinnor åker mer kollektivt än män vilket innebär att 

kvinnor ofta tvingas lägga mer tid på transporter och 

har då mindre tid över för fritid och familj. 

Friberg et al. (2004) menar att det krävs en hel del av 

kollektivtrafiksystemet för att färden inte ska upplev-

as som en belastning. Vägen till och från hållplatsen 

bör vara ordentligt skött, sandad på vintern, ha cykel-

bana, ha god belysning och inte ha långa tunnlar för 

att den ska kännas trygg och säker. Miljön kring håll-

platsen bör också vara städad och omhändertagen 

och det bör finnas cykelställ och väntplatser. 

Själva resan skall kunna genomföras smidigt med 

hög turtäthet, enkelhet i systemet och väl funger-

ande trafikmiljö så att resan upplevs som en avlast-

ning. Det ska också finnas en stor valmöjlighet så 

att man kan anpassa resan till sina arbetstider och 

inte tvingas göra det motsatta. Detta innebär att det 

måste finnas fler avgångar dygnet runt som passar 

olika arbetstider och inte bara de traditionella. Enligt 

Friberg et al. (2004) bör det ideala kollektivtrafiksys-

temet vara uppbyggt så att det underlättar för var 

och en att råda över sin egen tid. Ett välfungerande 

kollektivtrafiksystem kan medverka till att skapa en fr-

ihetskänsla och i hög grad underlätta det vardagliga 

livet. 

Som ett steg mot ett mer jämställt transportsystem 

har på senaste tiden många kommuner infört något 

de kallar jämställd snöröjning. Detta innebär att man 

prioriterar om och plogar gång- och cykelbanor före 

bilvägar. Detta görs på grund av att bilar lättare tar sig 

fram trots snö medan det är svårare för en gående, 

en cyklist eller en barnvagn. Detta tankesätt gynnar 

alla i staden och är också ett steg mot ett samhälle 

där inte bilen står i centrum (SVD, 24/2 2015).
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Vilket samhälle vill vi uppnå?

Minskade koldioxidutsläpp från transporter är det na-

tionella miljömål vi har lyckats sämst med (Trafikver-

ket, 2015). Det behövs därför en betydande ökning 

av mer koldioxidsnåla färdsätt så som kollektivtrafik, 

cykel och gång. Bilen kräver också betydligt mer yta 

i staden och har en hög olycksrisk vilket gör även en 

fossilfri biltrafik ohållbar. Ett minskat bilberoende är 

alltså nödvändigt för att uppnå såväl miljö- som jäm-

ställdhetsmål. 

Enligt statistik kör kvinnor i hushåll med två bilar fort-

farande mindre bil än män. Statistik har visat att kvin-

nor är mer kritiska till bilism på grund av dess neg-

ativa konsekvenser för miljö och trafiksäkerhet och 

uttrycker därför större villighet att minska sin bilan-

vändning. De är också mer positivt inställda till koll-

ektivtrafik och ser inte samma symbolvärde i bilen 

som män (Trafikverket, 2015). 

Man måste dock vara försiktig med att beskriva kvin-

nor och mäns attityder eftersom ingen av dem utgör 

en homogen grupp. Genom att påstå att vi skulle få 

ett bättre samhälle om fler män reste som kvinnor 

riskerar man att dra för långtgående slutsatser. Att 

förvänta sig att de olika könen har olika inställning till 

transport kan bidra till att upprätthålla genusordnin-

gen genom att könen tillskrivs olika egenskaper. Fok-

us bör istället ligga på det samhälle vi önskar, och för 

att uppnå hållbarhet inom alla områden måste vårt 

sätt att transportera oss ändras. 
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Vem bestämmer över trafikrummet?

Tron om att planeringen är könsneutral återkommer 

ofta även i transportsektorn, men den har som tidig-

are diskuterats visat sig ofta gynna män mer än kvin-

nor. För att förstå orsaken till detta kan det vara viktigt 

att studera vem det är som har makt att bestämma 

över trafikrummet. Friberg et al. (2004) menar att 

makt kan ses ur olika synvinklar där det dels hand-

lar om vem som har makt att skapa, planera, bygga 

och förvalta trafikrummet. Det handlar också om vem 

som har rätt att förfoga över trafikrummet, vem som 

har möjlighet att förändra det och vem som formar 

föreställningarna om trafikrummet och dess innehåll. 

De menar att det då visar sig att män har företräde 

i trafikrummet och att män utan tvivel alltid har haft 

större möjligheter än kvinnor att forma transportpo-

litiken. 

Kvinnor känner sig å andra sidan ofta begränsade 

i trafiken, bland annat på grund av att män är vana 

att ta större plats i det offentliga rummet. Detta kan 

dels ta sig uttryck i enkla saker som att män gärna tar 

upp mer utrymme på bussen eller att ett gäng unga 

killar i en väntsal lägger beslag på både talutrymme 

och golvyta. Det visar sig också som tidigare nämnt i 

kvinnors rädsla för våld och övergrepp som minskar 

deras rörelsefrihet. 

Kvinnor blir tvingade till att utveckla olika typer av 

anpassningsstrategier för att inte riskera att vara med 

om en obehaglig situation, detta genom exempelvis 

klädsel eller sitt kroppsspråk. Ibland kanske man till 

och med struntar helt i att åka med kollektiva färd-

medel för att det känns för riskfyllt eller obehagligt. 

Friberg et al. (2004) menar att man alltså även här 

skymtar en könsmaktsordning med en asymmetrisk 

maktfördelning där kvinnor kommer till korta. 
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Trygga bussresor i Kalmar

I Kalmar startade 2005 ett projekt som döptes till 

NattStopp. Detta innebar att resenärer under kvällar 

och nätter skulle kunna välja att gå av bussen mel-

lan hållplatser och på så sätt minska sin väg mellan 

bussen och hemmet. Projektet startades efter en un-

dersökning som visade många kände sig otrygga 

när de vistades ute på kvällar och nätter och många 

avstod från att åka kollektivt under denna tid. 

Till en början lyftes invändningar så som att det fanns 

risk för trafikstopp om bussen stannade ”mitt i vä-

gen”, att chauffören skulle få svårt att hålla tidtabellen 

och att det kunde bli problem om flera ville gå av på 

samma ställe. 

Projektet testades under ett år och man såg att 

inga av dessa farhågor hade inträffat. I själva verket 

fungerade allt så som man hade hoppats och ande-

len människor som avstått från att åka kollektivt nat-

tetid minskade med 40 % (Boverket, 2010). 

GODA 
EXEMPEL

Figur 11: Bussar i Kalmar
Bildkälla: Bussmagasinet
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Listerborn (2002) beskriver hur stadens utformning 

ofta kan betraktas i perspektivet av att motarbeta 

motarbeta kvinnors behov och vardagsliv. Män har 

stått för rumsproduktionen och kvinnorna har varit 

brukare, men trots detta har kvinnors erfarenheter 

inte uppmärksammats av manliga planerare och 

arkitekter. Enligt historikern Yvonne Hirdman var 

kvinnors inflytande över folkhemmet och den mas-

siva samhällsomvandling som ägde rum under mit-

ten av 1900-talet begränsad. Kvinnorna hade, som 

tidigare nämnt, en del inflytande över hushålls- och 

familjefrågor, vilka var de frågor de ansågs ha erfar-

enhet av. Larsson & Jalakas (2014) beskriver hur det 

allmänna intresset inte problematiserades i planerin-

gen utan det antogs vara samma för alla människor 

vilket gjorde att kön åter igen blev osynligt. 

Ett organisatoriskt problem för 
vardagslivet

De funktionalistiska ideal som dominerade under 

1900-talet förespråkade en funktionsuppdelad stad 

där bostäder, arbetsplatser och handel var separe-

rade och länkades samman av stora trafikleder där 

bilen var det huvudsakliga färdmedlet. Friberg et al. 

(2004) beskriver hur bilismen på grund av detta inte 

blev ett val utan en oundviklighet för att kunna ta sig 

mellan olika funktioner. 

Listerborn (2002) menar att detta stadsplanering-

sideal inte tog hänsyn till hur kvinnor lever sina liv 

eftersom kvinnor och, som vi har sett, har mindre till-

gång till bil och bilen har alltid prioriterats före kolle-

ktivtrafik, fotgängare och cyklister. Hon menar också 

att den funktionsuppdelade staden med bristande 

samordning av bostäder, arbetsplatser, daghem och 

inköpsställen gör att vardagslivet blir ett organisa-

toriskt problem. Det är svårt att få tiden att räcka till 

för både hushåll, barn och yrkesliv och hon menar 

att detta skulle kunna underlättas genom en bättre 

samordning av olika funktioner och målpunkter. 

Utformning 
av staden



53

Den goda staden

En som var tidig med att ifrågasätta den funktionsup-

pdelade staden var Jane Jacobs som i sin beröm-

da bok The Death and Life of Great American Cit-

ies (1961) riktade skarp kritik mot de dominerande 

stadsplaneringsidealen under mitten av 1900-talet. 

Till skillnad från de inflytelserika stadsplanerarna 

under denna tid förespråkade Jacobs storstaden, 

och var negativ till bland annat deras planerade 

trädgårdsstäder som hon menar upplöste stadens 

kvalitéer. Hon utgick istället från ett vardagslivspers-

pektiv och hur stadsbon upplever sin stad. Hon ville 

beskriva hur städer fungerar i verkliga livet och inte 

ur det rationella perspektiv som funktionalismen 

förespråkade. 

Hon menar att en fungerande stad måste uppfylla 

följande fyra kriterier: 1) en kontinuerlig närvaro av 

människor, 2) kvarteren måste vara korta och gator-

na många, 3) byggnaderna måste variera i ålder 

och kondition, 4) en tillräckligt hög koncentration av 

människor. Om dessa kriterier är uppfyllda menar 

hon att en stad kommer att ha ekonomiska, sociala, 

psykologiska och estetiska kvaliteter. Den kontinuer-

liga närvaron av andra människor skapar en trygg-

het i staden och de mindre kvarteren med blandade 

funktioner underlättar det vardagliga livet. 

Idag ses den funktionsuppdelade staden inte län-

gre som ett ideal och man har förstått att en sådan 

uppdelning är negativ för stadslivet. De tidigare ide-

alen är dock något man tvingas förhålla sig till efter 

som de utgör en stor del av vår nutida stad. Myck-

et av dagens planering syftar istället till att integre-

ra olika funktioner vilket skapar liv under stor del av 

dygnet och i sin tur ökar tryggheten i staden. Man 

arbetar också mycket med att minska barriäreffekter 

som ofta uppstod under de funktionalistiska idealen 

(Trafikverket, 2015). 

Figur 12: Rinkeby 1988
Bildkälla: Skockholmskyline.se
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Rörelse på 
lika villkor
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Fysisk aktivitet i den urbana miljön

Möjlighet till fysiska aktiviteter i offentlig miljö är 

en stor del av livet i staden. Att kunna ta en löptur, 

använda ett utomhusgym eller spela fotboll känns 

nästan som en självklarhet för en attraktiv stadskär-

na. Dessa aktiviteter kan i bästa fall också bidra till en 

bättre hälsa hos invånarna. Forskning har dock visat 

på att aktiviteter i staden inte lockar till sig lika många 

kvinnor som män utan att män är starkt överrepre-

senterade på dessa platser. 

Blomdahl, Elofsson & Åkesson (2012) skriver i sin for-

skningsrapport “Spontanidrott för vilka?” att i ålders-

gruppen 7-19 år utgör pojkar en så stor del som 

80 % av besökarna på dessa platser. Det blir alltså 

tydligt att aktivitetsytorna inte används i samma ut-

sträckning av de båda könen. 

 

Det har på senare år blivit populärt för kommuner 

att planlägga ytor för spontanidrott. Björnson (2014) 

menar dock att bilden av en aktivitetsyta är ensidig 

och att det allt för ofta slutar med kombinerade 

sportplaner, skateramp, klättring eller graffiti. Studier 

som Blomdahl et al. (2012) har gjort visar på att män 

är starkt överrepresenterade både när det gäller mo-

tionsspår, fotbollsplaner, isbanor och bandyplaner. 

Kvinnor är inte överrepresenterade i någon planlagd 

idrotts- eller motionsanläggning utomhus. 

  

80%
I åldersgruppen 7-19 år som 
utnyttjar planlagda ytor utom-
hus är 80% pojkar och 20% 
flickor.

20%
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Blomdahl et al. Frågar sig om det är så att fickor ge-

nerellt idrottar mindre än pojkar och om det i så fall 

skulle vara orsaken till snedfördelningen på sponta-

nidrottsplatser, eller om det helt enkelt är så att flickor 

inte vill spontanidrotta. De visar på att fördelningen 

mellan pojkar och flickor på ytor för spontanidrott 

inte motsvarar fördelningen i den organiserade 

idrotten. Könsfördelningen i den organiserade idrot-

ten är ungefär 60 % pojkar/män och 40 % flickor/

kvinnor vilket alltså är betydligt jämnare än på ytor-

na för spontanidrott. Snedfördelningen verkar alltså 

inte bero på att flickor idrottar mindre än pojkar och 

tesen att flickor inte skulle vilja spontanidrotta verkar 

därför orimlig. Blomdahls studie (2012) visar i själva 

verket att flickor i minst lika hög grad har en önskan 

att röra på sig som pojkar.  

Björnson (2014) beskriver hur undersökningar om 

flickor och pojkars fritid visar på att pojkars favorit-

platser är nära hemmet (dock ej i hemmet), i semi-of-

fentlig eller offentlig miljö medan tjejers favoritplat-

ser är antingen i hemmet eller på andra platser i 

staden. Detta kan eventuellt säga något om tillgån-

gen till de offentliga platserna i närmiljön. Hon me-

nar att det kan vara att bristen på aktivitetsytor som 

tjejer känner sig trygga att använda gör att de hell-

re är i hemmet eller på andra platser i staden. Hon 

menar vidare att detta är mycket problematiskt inte 

minst ur ett makt- tillgänglighetsperspektiv. 

60%
I den organiserade idrotten är 
fördelningen 60% pojkar/män 
och 40% flickor/kvinnor

40%
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Varför planeras inte aktivitetsytorna 
så att de passar alla?

Ett återkommande problem när ytor för spontani-

drott planeras är att de motiveras gynna det allmän-

na intresset. Vi har just konstaterat att det allmänna 

intresset i många fall blir synonymt med det manli-

ga intresset. Blomdahl et al. (2012) beskriver hur de 

som planerar aktivitetsytorna ofta är män vilket de 

menar ger en effekt på hur ytorna planeras. De me-

nar också att önskan och längtan hos kommunerna 

att planera spontanidrottsplatser för att visa upp en 

aktiv och välmående stad, är så stark att man ibland 

bortser från att de bara används av det ena könet. 

Många gånger framförs också argumentet att aktiv-

itetsytorna står öppna för alla och att kvinnorna får 

skylla sig själva om de inte vill använda dem.

De beskriver också att det finns en ”dold läroplan” 

som till stor del ligger till grund för att de manliga 

preferenserna får ta störst plats i spontanidrotten. I 

denna läroplan ingår motiveringar som att: 

1. Det bestående ska bevaras (huvuddelen av 

idrottssatsningarna har vuxit fram utifrån mäns pref-

erenser)

2. Den offentliga ordningen ska upprätthållas (po-

jkar stör den offentliga ordningen och därför ska 

kommunerna satsa så pojkar håller sig borta från 

skadegörelse och grövre brottslighet) 

3. Organiserad, synlig och mätbar aktivitet ska 

premieras (detta står mer i samklang med pojkars 

tävlande i idrottsförening än flickors dansande i ett 

studieförbund) 

4. Publiksporter ska prioriteras (pojkar/män är över-

representerade i de stora publiksporterna). Den 

dolda läroplanen gör att de idrottsaktiviteter där 

pojkar/män är överrepresenterade mer automatiskt 

får kommunernas stöd.    

 

   (Blomdahl et al. 2012:30)
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Deltar alla på lika villkor?

Forskning har alltså visat att flickor och pojkar inte 

deltar i idrotten på lika villkor. I en studie av Malmö 

kommun (2007) förklaras underrepresentationen 

av flickor bero på utbud, efterfrågan, utestängande 

och andra barriärer. I en liknande studie av Örebro 

kommun (2008) hävdar man att flickor inte gillar att 

spela fotboll i samma grad som pojkar och att killar-

na stänger ute flickorna från att vara med och spela. 

Flickorna tycker därför att det är obehagligt att delta 

i aktiviteten.

Blomdahl et al. (2012) menar att den största orsaken 

i flickors underrepresentation ligger i vilka sorters ak-

tivitetsytor som erbjuds. Fotboll, skate, inlines, BMX, 

klättring, landbandy och liknande aktiviteter domin-

eras starkt av pojkar oberoende av om de sker i täv-

lingsform eller spontant. Kommunernas satsningar 

på den här typen av aktiviteter motsvarar alltså i dag 

mycket bättre pojkars än flickors preferenser.

Eftersom de anlagda utomhusytorna attraherar po-

jkar mer än flickor så menar Blomdahl et al. (2012) 

att flickor förväntas delta på pojkars villkor. Pojkar 

anser sig alltså vara de självklara tolkarna av hur ak-

tiviteterna, till exempel fotboll och skate, ska spelas 

eller utövas. 
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Idrott och skapandet av genus

Cecilia Dovborn & Mats Trondman (2007) beskriv-

er i sin artikel “Bollhegemoni och genusregim” hur 

spontanidrott många gånger blir synonymt med 

bollsporter. I bollsporterna är det pojkarna som 

bestämmer och sätter ramarna. De beskriver hur 

denna maktrelation inte börjar i bollsporten utan är 

en förlängning av den rådande genusordning som 

finns i samhället. Svender (2012) beskriver hur idrot-

ten är en del i flickor och pojkars genusskapande och 

där tänkandet om könen som varandras motsatser 

blir tydlig. 

Gemzöes (2013) beskrivning av mannen som ses 

som aktiv och kvinnan som passiv, mannen som stark 

och kvinnan som svag gör sig här påmind. Svender 

(2012) beskriver hur idrott och aktivitet bidrar till att 

förstärka manligheten men motsvarande gäller inte 

för kvinnor. Blomdahl et al. (2012) menar att flickor 

och kvinnor inte på samma sätt som pojkar höjer sin 

status genom spontanidrott varken i samhället i stort, 

i familjen eller bland kompisar. 

Att inte släppa in flickor i spelet på samma villkor som 

pojkar blir nödvändigt för att bevara maskuliniteten i 

spelet. Detta är ett uttryck för den differentiering som 

hela tiden sker mellan de båda könen, den där po-

jkar och flickor tilldelas olika egenskaper och aktivi-

tetssfärer. ”I baseboll lär sig pojkarna inte endast att 

definiera maskulinitet i termer av tuffhet och domi-

nans. De lär sig också att uttrycka förakt för det andra 

könet. Ty flickor ses som svaga varelser ovilliga att ta 

risker på eller utanför plan” (Dovborn & Trondman, 

2007:9). Att pojkar känner sig tvungna att göra sig 

överlägsna flickor som en del i deras eget genuss-

kapande menar Dovborn & Trondman (2007) vilket 

blir tydligt när det gäller den klassiska termen ”boll-

rädd”. De menar att bollrädsla inte ska förstås som 

en rädsla för bollar utan sannolikt istället rädslan för 

pojkars sätt att idrotta med flickor. 
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På allas villkor 

För att lyckas skapa en aktivitetsyta som lockar tjejer 

startades projektet Rosens röda matta i Malmö 2010. 

Björnson (2014) beskriver hur man i projektet bjöd 

in tjejerna i processen vilket resulterade i en plats 

som skiljde sig markant från de traditionella sponta-

nidrottsplatserna. Arbetet mynnade till slut ut i en yta 

med dansgolv, generösa sittplatser och en stor scen 

med inbyggd musikutrustning. Björnson (2014) häv-

dar att jämställdheten i en plats inte sitter i arkitek-

turen utan skapas genom en medveten och inklud-

erande process. 

I Stockholmsstadsdelen Rissne genomfördes ett li-

knande projekt där tjejer bjöds in till att planera en 

ny aktivitetsyta. Uppgiften var att ta fram en plats som 

lockade både tjejer och killar och denna gång re-

sulterade arbetet i en rosa basketplan. Inspirationen 

kom från ett liknande projekt i USA som medförde att 

fler tjejer vågade ta för sig på basketplanen. Anled-

ningen till det ökade deltagandet var förmodligen 

inte  att planen var målad rosa men det verkade bryta 

ett mönster och bana väg för någonting nytt. Det var 

också ett aktivt val att satsa på basket eftersom det 

är en av de mer jämställda sporterna. Även i Rissne 

fick projektet ett lyckat resultat och planen används 

av både tjejer och killar. 

Figur 13: Basketplan Rissne
Bildkälla: Sapir magasin

GODA 
EXEMPEL
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Vem hörs 
och vem blir 
lyssnad på?
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Rätten att uttrycka sina åsikter

När en stad utvecklas eller en plats byggs ska det i 

ett demokratiskt samhälle alltid finnas utrymme för 

medborgarna att uttrycka sina åsikter. I plansam-

manhang kallas ett sådant tillfälle samråd och är lag-

stadgat i planprocessen. Ett samråd innebär att ett 

färdigt planförslag ställs ut på bibliotek, kommunhus 

och på kommunens hemsida och skickas även ut på 

remiss till berörda instanser. Vid en större plan är det 

vanligt att det hålls ett samrådsmöte där tjänstemän 

presenterar och förklarar förslaget för medborgarna 

och där det finns möjligheter att ställa frågor eller 

framföra synpunkter. De invånare som påverkas av 

förslaget har alltid har en viss tid på sig att lämna sina 

synpunkter som sedan ska tas i beaktning av kom-

munen. 

Denna typ av medborgarinflytande infördes i den 

nya plan- och bygglagen 1987 efter kritik mot mil-

jonprogrammet och allmänheten krävde att få större 

inflytande över stadsbyggandet. Detta förstärktes se-

dan ytterligare genom ändringar i lagen 1996 (Lars-

son & Jalakas, 2014). Det kan därför kännas som en 

självklarhet att alla, både kvinnor och män, ska ha 

samma möjligheter att lämna synpunkter och göra 

sina röster hörda. Tidigare forskning har dock visat 

att kvinnor inte deltar i samrådsprocessen på samma 

villkor som män (Friberg & Larsson, 2002). Att staden 

ofta tycks tillhöra män i högre grad än kvinnor gör 

sig därmed återigen påmint. Wide & Hudson (2008) 

beskriver visionen om den trivsamma staden, den 

som är trygg utan att vara tråkig och spännande utan 

att vara skrämmande, och menar att den inte är mö-

jlig utan ett jämställt inflytande från både kvinnor och 

män. 

På senare år har fördelningen mellan män och kvin-

nor bland kommunens tjänstemän och politiker 

börjat jämnas ut men Wide & Hudson (2008) un-

derstryker att detta inte ensamt bidrar till ett mer 

jämställt stadsbyggande. De menar att själva pla-

neringsprocessen behöver ändras och nya dialog-

former behöver skapas. Björnson (2014) beskriver 

de traditionella samrådsmötena som en stor orsak 

till snedfördelningen mellan könen. På dessa möten 

är män överrepresenterade och har visat sig uttrycka 

sina åsikter i större utsträckning än kvinnor. Björnson 

(2014) menar att delaktighetsprocesser där exem-

pelvis unga tjejer inte har lika stort utrymme riskerar, 

om man inte planerar dem väl, att enbart upprätthål-

la de maktstrukturer som redan finns. 
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Wide & Hudson (2008) beskriver också hur det är 

svårare för människor med olika kön, etnicitet, utbi-

ldning osv. att göra sina röster hörda och framföra 

sina krav i det offentliga rummet. De menar att man 

i denna situation inte deltar i en diskussion förutsät-

tningslöst utan att det alltid är någon som har ett för-

språng. Olika personer har olika maktresurser som 

spelar roll i ett möte eller en diskussion. Vanliga ex-

empel på dessa är status, tillgång till information, ex-

pertkunskaper och ekonomiska resurser. 

Wide & Hudson (2008) skriver också hur flera kvinnor 

vittnar om ett motstånd mot deras deltagande i stad-

splaneringen och om erfarenheter av härskartekniker 

och att inte bli lyssnade på. Trots att kvinnor ofta 

påverkas mer av den kommunala politiken än män 

så deltar de således i lägre grad i sammanhang där 

det finns möjlighet att påverka. Det verkar alltså som 

att genusordningen och det hierarkiska förhålland-

et mellan könen i samhället återfinns även i samråd-

sprocessen.  
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Tjänstepersonens makt

Det är inte bara mellan män och kvinnor det finns ett 

ojämnt maktförhållande i dialogprocessen utan även 

mellan planerare och medborgare. Tjänstepersoner-

na går att betrakta som experter inte bara för planen 

som presenteras utan även för hur det kommunala 

och politiska arbetet går till. Medborgare som inte 

har samma kunskaper hamnar då i ett underläge 

vilket kan leda till att man inte känner sig välkommen 

eller att planen upplevs som krånglig och otillgänglig 

(Wide & Hudson, 2008). Om kommunen vill uppnå 

en mer inkluderande dialog gäller det då att de är 

medvetna om medborgarnas underläge och arbetar 

för att förändra det. För att skapa ett mer jämställt 

och inkluderande stadsbyggande krävs nya former 

av dialogprocesser. 

Wide & Hudson (2014) listar ett antal faktorer som 

de anser hindrar alla medborgares lika deltagande i 

stadsbyggnadsprocessen:

• Stadsplanering och planprocessen betraktas som 

”könsneutrala”

• Medborgarna släpps in för sent, när planen redan 

är färdig

• Planeringssamråden är ofta manligt dominerade 

• Det råder ett ojämnt maktförhållande mellan plan-

erare och medborgare

• Plantexten är otillgänglig och komplex och det 

språk som används är byråkratiskt och svårt

Vikten av att släppas in i tid

Larsson & Jalakas (2014) menar att en avgörande as-

pekt för att få in genusaspekten i planeringen är att 

förbättra sitt kunskapsunderlag genom dialog med 

berörda. Kommunikationen är alltså mycket viktig 

men ingen garanti för att kvinnors traditionella erfar-

enheter uppmärksammas. För att detta ska ske krävs 

också lyhörda planerare och en medvetenhet om ge-

nusperspektivets konsekvenser. De ger ett antal förs-

lag på dialogtyper som kan användas för att ge de 

grupper som annars inte kommer till tals möjligheter 

att uttrycka sig. Visserligen kan det traditionella sam-

rådsmötet förbättras så att det ges större lyhördhet 

för kvinnor och andra gruppers erfarenheter men 

Larsson & Jalakas (2014) menar att detta kommer 

in för sent i processen och att mycket då redan är 

bestämt. 
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Många vittnar om att de har fört fram sina åsikter på 

samrådsmöten men då fått svaret att det är försent 

att ändra planen. Det är därför nödvändigt med en 

dialogprocess där medborgarna är involverade un-

der hela planeringsfasen. Larsson & Jalakas menar 

vidare att medborgardeltagandet bör ske genom 

kontinuerlig dialog med flera tillfällen för avstämn-

ing. De presenterar ett antal förslag på dialogformer 

som alla kännetecknas av att de ska komma in i ett 

tidigt skede för att de verkligen ska kunna påverka 

planens innehåll och omfattning. 

Nya mötesformer

Wide & Hudson (2008) påpekar vikten av att bredda 

sin syn på var och när ett möte hålls för att ge så mån-

ga som möjligt möjligheten att medverka. Många, 

framförallt kvinnor, kan inte delta i ett möte som är 

lagt till kvällen på grund av deras arbets- eller famil-

jesituation. Kommunen skulle därför kunna komma 

till kvinnodominerade arbetsplatser, skolor, bostad-

sområden eller köpcentrum. Det bör också erbjudas 

olika tider för möten så att det går att passa in i ens 

vardag. 



68

Vidgade vyer

Larsson & Jalakas (2014) ger också olika förslag på 

dialogprocesser som är mer inkluderande. Ett av 

dessa är att starta studiecirklar för intresserade kom-

muninvånare. Detta är en ambitiös och tidskrävande 

metod där gruppen träffas regelbundet under en 

bestämd tid och utvecklar tankar och idéer tillsam-

mans. I samtalen lär man av varandra och utbyter 

idéer och synpunkter. På detta sätt utvecklas en ge-

mensam bild av vad som är bra för platsen även om 

man kan behöva avstå från personliga åsikter. 

Ett liknande förslag är att samla olika fokusgrup-

per som intervjuas i form av en gruppintervju. Varje 

grupp kan bestå av allt mellan fem och 25 deltagare 

och bör vara relativt homogen. Alla i gruppen ges 

möjligheter att uttrycka sina åsikter och alla åsikter 

respekteras och tas på allvar. Det finns delade uppfa-

ttningar om kvinnor och män bör arbeta i sepa-

rata grupper men det finns många förespråkar en 

åtskillnad. I blandade grupper finns en risk att sam-

ma strukturer som gör att kvinnors erfarenheter ofta 

negligeras utspelas även där. 

Andra exempel på dialogformer är att göra 

SWOT-analyser som anses fungera särskilt bra när 

det gäller att ta fram strategier för förändring. I en 

sådan listar man Strenghts (styrkor), Weaknesses 

(svagheter), Opportunities (möjligheter) och Treaths 

(hot). Detta är ett perfekt verktyg att använda i fok-

usgrupper eller studiecirklar. Man kan också arrang-

era så kallade gåturer där invånarna får gå omkring i 

det aktuella området och ge sina individuella åsikter. 

Man kan också skicka ut enkäter till allmänheten där 

de men hjälp av lätta ja och nej-frågor kan lämna sina 

synpunkter.  

Figur 14
Bildkälla: The creativity post
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Det är viktigt i dialogprocesser att inte inge falska 

förhoppningar hos medborgarna. Bara en inbjudan 

till dialog skapar förväntningar som är lätta att svi-

ka. Man kan alltså inte bara släppa in medborgar-

na i processen utan de måste ges möjligheten att 

påverka. Mer inkluderande dialogprocesser är mer 

tidskrävande och får ofta stå tillbaka eftersom de kan 

anses vara för ineffektiva. Sker involveringen på ett 

bra sätt och medborgarnas åsikter uppmärksammas 

är det dock mycket större chans att planen kommer 

att gå igenom utan överklaganden (Wide & Hudson, 

2008). 

Könsuppdelad statistik

Att synliggöra skillnader mellan män och kvinnor är 

ett sätt att skapa kunskap om verkligheten. Det är 

därför mycket viktigt att dela upp statistik efter kön 

vilket också är lagstadgat vid all officiell och individ-

baserad statistik (Larsson & Jalakas, 2014). Vid sam-

rådsprocesser bör man därför föra statistik över hur 

många av deltagarna som var män respektive kvin-

nor och då också reflektera över valet av lokal och 

tidpunkt som kan ha påverkat deltagandet. Mycket 

av den statistik som används vid planering hand-

lar om befolkning, inkomster, resmönster osv. och 

måste därför vara könsuppdelad. Tyvärr menar Lars-

son & Jalakas (2014) att detta görs allt för sällan vilket 

gör det svårt att se hur vardagen skiljer sig mellan 

kvinnor och män. 

Man måste dock vara försiktig så att den könsuppde-

lade statistiken inte tolkas som något statiskt eller bi-

ologiskt. Avsikten med könsuppdelningen är att visa 

på den strukturella underordningen och hur främst 

kvinnor, men också män, missgynnas av planeringen. 

Om statistiken tolkas som att skillnaden mellan män 

och kvinnor är naturlig och oföränderlig kommer 

det leda till att kvinnor hålls kvar i en underordnad 

position (Larsson & Jalakas, 2014). Planeraren måste 

därför istället fråga sig vad skillnaderna beror på och 

om planeringen kan bidra till ökad jämställdhet. Kan 

planeringen till och med påverka samhället i stort så 

att den strukturella underordningen minskar? 
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Från start till mål

För att uppnå en jämställd urban miljö duger det inte 

att checka av om jämställdhetsmålen är nådda först i 

slutfaserna av planeringen. Larsson & Jalakas (2014) 

menar att det är på detta sätt jämställdhetsfrågorna 

allt för ofta behandlas. De beskriver vikten av att jäm-

ställdhetsvinkeln finns med under hela processen, 

från start till mål. Med rätt dialogprocesser, som är 

inkluderande och som ger möjligheten att påverka, 

har man kommit en bra bit på vägen. Att vara lyhörd 

för olika åsikter och att våga vidga sina vyer är grun-

dläggande för att bana väg för en jämställd planer-

ing. Det är på detta sätt som normer kan brytas och 

strukturer kan göras synliga. 

Rosens röda matta

Ett exempel på en lyckad dialogprocess, som även 

togs upp tidigare, är i Malmö där de 2010 startade 

upp ett projekt i stadsdelen Rosengård som hade 

ett särskilt fokus på jämställdhet i offentliga miljöer 

(Björnson, 2014). Syftet var att göra om en gammal 

parkeringsplats till en aktivitetsyta för ungdomar och 

platsen fick senare namnet Rosens röda matta. De 

första skisserna mynnade ut i en slentrianmässig ver-

sion av vad en plats för fysisk aktivitet borde innehål-

la med sportplaner, skate, klättring och graffiti. Man 

ställde sig då frågan om vem dessa typer av platser 

vänder sig till och kom fram till att de i första hand 

skulle locka pojkar. 

Det finns som sagt en snedfördelning mellan brukar-

na av spontanidrottsplatser där de befolkas av 80 % 

män/pojkar och bara 20 % kvinnor/flickor (Blomdahl 

et al., 2012). Detta satte igång en diskussion i Malmö 

om vem man borde planera aktivitetsplatsen för, de 

redan fysiskt aktiva pojkarna eller borde man bidra 

till en mer balanserad fördelning av brukare av ytan? 

I detta fall bestämde de sig för att fokusera på en 

målgrupp som inte hörs eller syns särskilt mycket i 

statistik eller media, nämligen unga tjejer. Man ställ-

de sig då frågan vad som krävs av en plats för att den 

ska locka fler unga tjejer? 
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För att ta reda på det anställdes 13 tjejer i åldrarna 

16-19 år som under en sommar fick arbeta praktiskt 

med platsens utformning tillsammans med tjänstep-

ersoner och planerare. Av diskussionerna framkom 

att tjejerna efterfrågade fysisk aktivitet av kulturell 

karaktär snarare än idrottslig. Det blev därför fokus 

på musik, kultur, dans och scenframträdande. 

Förutom en yta som nu lockade en målgrupp som 

annars inte använt en aktivitetsyta resulterade arbe-

tet i att de inblandade tjejerna kände sig delaktiga i 

staden och kunde därför ta mer plats. När sommar-

praktiken var över fortsatte tjejerna sitt engagemang 

och startade en påverkansgrupp. Björnson (2014) 

påpekar att det tar lång tid att bygga upp en plats 

och att det är viktigt att hålla den utåtriktade pro-

cessen vid liv för att inte intresset ska minska. Det 

är därför avgörande att arbetsprocessen hela tid-

en kommuniceras och återkopplas till de som varit 

delaktiga. Jämställdheten i denna plats sitter alltså 

inte i arkitekturen eller betongfundamenten, utan i 

en medveten och kontinuerlig dialogprocess. 

Figur 15: Rosens Röda Matta
Bildkälla: Föreningen för samhällsplanering

GODA 
EXEMPEL
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Vad har vi sett?
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Den trygga staden?

Vi har nu sett att det finns flera olika områden där 

kvinnor och män verkar ha olika förutsättningar i sta-

den. Trygghetsaspekten är framstående och kanske 

på många sätt det första som förknippas med en 

ojämställd stad. Vi har dock sett att för att jämställd-

het ska uppnås krävs det mer än att bara röja buskar 

eller addera belysning. Jämställdhet är ett problem 

som måste arbetas med inom alla delar av samhället 

där stadsplaneringen är en av dessa. För att uppnå en 

jämställd stad behöver jämställdhet integreras i hela 

processen från idé till färdigt bygge och sedan vidare 

i drift och underhåll. Mycket av jämställdheten i pla-

neringen verkar inte sitta just i den fysiska utformnin-

gen utan snarare i i hela den planeringsprocess som 

föregår utformningen. Denna text har främst belyst 

de olika problem som en ojämställd stad för med 

sig men också gett förslag på olika åtgärder som kan 

göra stadsplaneringen mer jämställd. 

Statistik visar alltså på att kvinnor känner sig betydligt 

mer otrygga i den offentliga miljön än män. Studi-

en ”Slagen dam” (BRÅ, 2001) visar att så många som 

85% av de tillfrågade kvinnorna känner oro för våld 

och övergrepp. Vissa menar dock att kvinnors rädsla 

är obefogad eftersom det har visat sig att det i själva 

verket är män som utsätts för mest våld. Andersson 

(2005) och Listerborn (2002) menar dock att den ut-

bredda objektifieringen och könspositioneringen av 

kvinnan som svag och i behov av skydd är en viktig 

del i kvinnors upplevda otrygghet. Det sexuella vål-

det verkar vara det flest kvinnor känner oro för vilket 

forskare menar är en del av en machokultur som vis-

sa män använder för att befästa sin överordning. De 

menar att det hierarkiska förhållandet mellan könen 

där mannen på ett strukturellt plan är överordnad 

kvinnan bidrar till kvinnors utsatthet. Kvinnors oro 

verkar alltså vara en del av en djupt sittande struktur 

som måste arbetas med flera samhälleliga plan så att 

det hierarkiska förhållandet mellan könen försvinner. 

Figur 16: Körsbärsträd i Kungsträdgården
Bildkälla: Pinterest
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Hur kan den fysiska miljön hjälpa till?

För att minska otryggheten i staden finns det en del 

viktiga aspekter i utformningen av den fysiska miljön. 

Forskning har visat på fem principer som är viktiga 

att ta hänsyn till: en befolkad plats, öppna och ljusa 

fasader, en plats som är lätt att överblicka, en plats 

där det är lätt att orientera sig och en plats som är väl 

skött och underhållen. Ljuset har också en stor be-

tydelse i skapandet av en trygg plats och kan bidra 

till att skapa större trygghet men också mer otrygg-

het om det används fel. Grönska kan också ha dubbla 

karaktärer där det många gånger bidrar till att göra 

en plats trevlig men också kan göra att en plats känns 

skrämmande och hotfull. Det är därför viktigt att ljus 

och grönska planeras på ett sätt där man är medvet-

en om dess dubbla karaktärer. Konst och reklam i 

den offentliga miljön skildrar ofta människor och då 

också olika kön. Det är viktigt att vara medveten om 

hur kön porträtteras och vad detta gör med invånar-

na i staden. Sexistisk reklam i det offentliga rummet 

bidrar ofta till att kvinnor känner sig mer utsatta och 

otrygga. 

Staden - en plats för alla?

När ett barn föds får det ett genus, alltså ett kulturellt 

och socialt format kön. Vilket genus barnet får kom-

mer ha stor betydelse för formandet av dess person. 

Flickor formas till flickor och pojkar formas till pojkar 

redan från mycket tidig ålder där de tilldelas olika 

intressen och aktiviteter. Detta följer sedan med un-

der hela livet där samhället hela tiden talar om för 

oss hur vi ska vara som kvinnor och som män. Ett av 

de största problemen med denna differentiering är 

att de manliga och de kvinnliga erfarenheterna och 

aktiviteterna på många sätt inte värderas lika. Hird-

man (1988) beskriver hur mannen ses som normen 

och som representant för det mänskliga vilket gör att 

dennes intressen och aktiviteter värderas höst. Hon 

menar att när det finns en stor åtskillnad mellan kö-

nen i intressen, aktiviteter och erfarenheter bevaras 

genussystemet där mannen på ett strukturellt plan 

överordnas kvinnan. Endast genom att jämna ut skill-

naderna mellan könen kan genusordningen brytas 

och ett mer jämställt samhälle kan skapas. 

Trots att det finns lagkrav på att integrera jämställd-

het i all planering verkar inte detta göras i tillräckligt 

stor utsträckning. Enligt Larsson & Jalakas (2014) kan 

detta delvis förklaras av en okunskap om hur jäm-

ställdhet och stadsplanering hör ihop. Vissa planer-

are tycker heller inte att det är deras uppgift att be-

handla jämställdhetsfrågor och andra tycker inte att 

det finns tillräckliga resurser för att behandla sådana 

ämnen. Många tycker också att det är obekvämt att 

tala om att kvinnor och män skulle ha olika förutsät-

tningar i staden och pratar därför hellre om att pla-

neringen är ”mänsklig” eller ”allmängiltig”. När man 

pratar i dessa termer istället för i termer av manligt 

och kvinnligt blir ofta resultatet att det allmängiltiga 

blir synonymt med det manliga och att de kvinnliga 

erfarenheterna då inte tas upp. För att kunna plane-

ra jämställt krävs därför att man är uppmärksam på 

både kvinnliga och manliga erfarenheter och att des-

sa värderas lika i planeringsarbetet. 
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Att förflytta sig i staden

Statistik visar på att det finns skillnader i kvinnor och 

mäns sätt att transportera sig. Män har i högre grad 

tillgång till bil än kvinnor vilket gör att kvinnor går, 

cyklar och åker mer kollektivt än män. Det har också 

visat sig att kvinnor har ett mer komplext resmönster 

med fler målpunkter så som inköp, hämtning och 

lämning av barn eller annan service. För att uppnå ett 

jämställt transportsystem krävs det att det tar lika stor 

hänsyn till kvinnors resvanor såväl som mäns. Länge 

har bilen varit i trafikplanerarnas fokus men man har 

på senare tid varit tvungna att tänka om för att uppnå 

såväl sociala som miljömässiga mål.  

Utformning av staden

Under mitten av 1900-talet, under det så kallade 

miljonprogrammet, dominerade ett funktionalistiskt 

stadsplaneringsideal. Detta innebar att man plan-

erade så rationellt som möjligt genom att placera 

bostäder för sig, arbetsplatsområden för sig och 

handelsområden för sig. Dessa lades ofta utanför 

stadskärnan och bands samman av stora trafikleder. 

Listerborn (2002) menar att man idag, på grund av 

detta, har svårt att organisera sin vardag eftersom det 

ofta innebär långa resvägar mellan olika målpunkter. 

Hon menar att det till stor del är kvinnorna som drab-

bas av detta eftersom de fortfarande tar störst ansvar 

för hem och familj. För att få vardagslivet att gå ihop 

och för att slippa onödiga transportsträckor krävs 

istället en bättre samordning av olika målpunkter. 

Detta är viktigt för att kunna uppnå både miljö- och 

jämställdhetsmål. 

Figur 17: Cykelväg “The bicykle snake”
Bildkälla: Arch Hello
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Rörelse på lika villkor

Det har blivit allt vanligare för kommuner att anlägga 

olika typer av aktivitetsytor i städerna med allt ifrån 

parkour till motionsspår. Statistik visar dock på att det 

finns en skev könsfördelning i användningen av des-

sa platser där 80 % är män och 20 % kvinnor. Sned-

fördelningen menar Blomdahl et al. (2012) bland 

annat beror på att klassiska aktivitetsytor innehåller 

sporter som traditionellt domineras av män. För att 

kunna planera ytor med en jämnare könsfördelning 

menar de därför att bilden av en aktivitetsyta måste 

breddas. Detta menar Björnson (2014) görs bäst 

genom att släppa in tjejer i planeringsprocessen.

Vem hörs och vem blir lyssnad på?

I planeringsprocessen måste det alltid finnas 

utrymme för ett så kalla samråd där medborgarna 

har rätt att utrycka sina åsikter om planförslaget. Det-

ta samråd kan se ut på olika sätt men det vanligaste 

är i form av ett stort möte där tjänstepersonerna pre-

senterar förslaget och medborgarna sedan får uttry-

cka åsikter och ställa frågor. Statistik har dock visat 

på att det finns ett ojämnt deltagande i denna pro-

cess och att män deltar i högre grad än kvinnor. Det 

finns flera olika orsaker till detta men många menar 

på att det är samhälleliga maktstrukturer mellan kö-

nen som visar sig även här. Wide & Hudson (2014) 

menar därför att det krävs nya typer av dialogformer 

där maktstrukturerna inte blir lika tydliga och där alla 

vågar uttrycka sina åsikter. 

Figur 18: Aktivitetsyta
Bildkälla: Landezine
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