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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur fysisk aktivitet i urbana rum 

förhåller sig till könsstereotypa föreställningar och underliggande 

strukturer. Uppsatsen ämnar även diskutera om det föreligger risk för att 

planering av fysisk aktivitet i urbana rum reproducerar könsstereotypa 

föreställningar och underliggande strukturer.  

Uppsatsens problemformulering lyder: ”Hur förhåller sig föreställningar om 

genus till fysisk aktivitet i det urbana rummet?”. För att besvara denna 

utformas uppsatsen som en litteraturstudie där två avhandlingar om fysisk 

aktivitet i urbana rum studeras genom en innehållsanalys. De avhandlingar 

som studeras är Bäckströms avhandling Spår. Om brädsportkultur, informella 

lärprocesser och identitet (2005) och Nilssons avhandling Arkitekturens 

kroppslighet – staden som terräng (2010). Fysisk aktivitet i urbana rum har i 

uppsatsen avgränsats till att representeras av skateboardåkning. 

Ur analysen framkommer att genus inverkar på vem som fysiskt 

ianspråktar stadsrummet samt på vilket sätt detta sker. Det förefaller finnas 

ett aktivt motstånd mot att tjejer åker skateboard då detta utmanar de 

rådande strukturer och normer som finns inom skatekulturen. 

Å ena sidan tycks det föreligga en risk för att befintliga normer och 

underliggande strukturer reproduceras genom skateparker. Å andra sidan 

förefaller det ske ett uppmuntrande av att fler tjejer åker skateboard då 

rådande normer och strukturer därigenom kan utmanas. 
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1. INLEDNING 

För elva år sedan invigdes Fun Skatepark i Linköping som den första 

skateparken i Norden (Gröna Fakta 2004). Sedan dess har 

skateparkbyggandet tagit fart i landets kommuner. Blekinge Läns Tidning 

skriver den 7 maj i år om en ny skatepark som ska uppföras i Karlskrona 

till sommaren. Denna ses som en lösning på den ”akuta situationen” i väntan 

på en mer permanent anläggning. (BLT 2014) 

Traditionellt sett har skateboardåkande varit en sport som främst aktiverat 

killar, vilket föranleder ett ifrågasättande av vilka dessa platser egentligen 

byggs för? Utgör skateparker platser som främst uppmuntrar killar och 

män att ianspråkta de urbana rummen?  

I december 2013 höll No man´s land en föreläsningsdag i Malmö på temat 

”För vem byggs staden?”. Under en av föreläsningarna uppstod en 

diskussion kring skateparker. Att utläsa av argumenterandet fanns två 

tydliga motpoler: Den ena ifrågasatte berättigandet av 

skateparksbyggandet då normen utgörs av att skejtare är killar. Den andra 

påtalade att det faktiskt finns tjejer som åker skateboard och att fler tjejer 

borde uppmuntras till att göra detta.  

I plan- och bygglagens (2010:900) portalparagraf uttrycks att ett av 

planeringens syften är att främja jämställdhet (Larsson & Jalakas 2008: 36) 

och det motiverar en genusanalys av denna typ av fysisk aktivitet i urbana 

rum. 
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1.1. AVGRÄNSNING OCH DISPOSITION 

Det studerade ämnet har avgränsats till att gälla fysisk aktivitet i det 

urbana rummet, vilket ytterligare har avgränsats till att studeras ur ett 

perspektiv av genus och underliggande strukturer. Detta exemplifieras 

specifikt med skateboardåkning och anledningen till att denna avgränsning 

har gjorts är att skatebordkulturen traditionellt har anammats av killar men 

också för att denna aktivitet förutsätter en planlagd fysisk miljö. 

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel bestående av 1) Inledning, 2) Bakgrund, 

forskningsöversikt och teoretiskt perspektiv, 3) Forskningsdesign, metod och 

empiri, 4) Analys samt 5) Diskussion och slutsats. 

I detta kapitel presenteras uppsatsens syfte och problemformulering, och 

nästa kapitel inleds med en bakgrund som ämnar ge en introduktion till 

det ämne som analyseras. Därefter följer en forskningsöversikt som avser 

ge en grund för förståelse till begreppen feminism, genus och jämställdhet 

samt att skildra hur kön har spelat in vid tillträde till och planering av 

urbana rum. Vidare behandlar forskningsöversikten den manliga blicken och 

kroppslighet i relation till rum. Den teori som redogörs för ger upphov till 

ett teoretiskt perspektiv som används för analys av uppsatsens empiriska 

material. 

Därefter följer det tredje kapitlet som redogör för uppsatsens 

forskningsdesign, metod och empiri. Uppsatsen utgörs av en 

litteraturstudie där två avhandlingar har analyserats genom en 

innehållsanalys. 

Innehållsanalysen görs under kapitel fyra vilket är uppdelat utefter vart 

och ett av de nyckelord som härletts från det teoretiska perspektivet. Vad 

som framkommer genom analysen sammanfattas i slutet på kapitlet.  

Det som sammanfattats i analysen diskuteras, i kapitel fem, i relation till 

övriga forskares ståndpunkter som redogjorts för i kapitel två. Vidare 

anknyts detta till bakgrundsfakta som angivits i uppsatsens inledning, 

samt till den problemformulering som uppsatsen ämnar ge svar på. 

Diskussionen efterföljs av en slutsats.  
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1.2. SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fysisk aktivitet i urbana 

rum förhåller sig till könsstereotypa föreställningar och underliggande 

strukturer. Uppsatsen ämnar även diskutera om det föreligger risk för att 

planering av fysisk aktivitet i urbana rum reproducerar könsstereotypa 

föreställningar och underliggande strukturer.  

1.3. PROBLEMFORMULERING 

Hur förhåller sig föreställningar om genus till fysisk aktivitet i det urbana 

rummet?  
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2. BAKGRUND, 

FORSKNINGSÖVERSIKT  

OCH TEORETISKT 

PERSPEKTIV 

2.1. BAKGRUND 

I mars 2014 publicerades Rätten att svettas – om aktivitetens demokratiska värde 

i tidskriften Arkitekten som utges av intresseorganisationen Sveriges 

Arkitekter. Texten är skriven av Anna Krook som är landskapsarkitekt och 

genusvetare på Malmö Stad samt doktorand på SLU i Alnarp. Hon menar 

att fysisk aktivitet i urbana rum är en demokratifråga samt att den kan 

fungera som ett sätt att konkret bryta ner befintliga sociala strukturer. 

Vidare anser hon att det är viktigt att förmå ett synliggörande av 

kopplingen mellan den fysiska och den sociala strukturen, eftersom det i 

planerandet av staden är viktigt att förhålla sig till de strukturer som 

påverkar den fysiska användningen av de urbana rummen. (Krook 2014)   

Krook argumenterar för att olika kroppar rör sig olika fritt i stadsrummet 

och att detta inte beror på fria val, utan att vi paketeras in i föreställningar 

om ålder, klass, ras och kön till vilka vi förhåller oss normativt. Hon påtalar 

att cirka åttio procent av den aktivitet som sker i de urbana 

aktivitetsplatserna utgörs av män eller killar. Denna uppdelning förefaller 

vara lite bättre i motionsslingan men parallellt med hur det ser ut på 

bollplanerna är det sämre i skaterampen. Hon härleder detta till att fysisk 

aktivitet traditionellt sett är kopplad till konstruktionen av manlighet men 

att detta inte är fallet vid skapandet av kvinnlighet.  Därför menar hon att 

det är viktigt att våga definiera olika grupper av människor för att kunna 

komma åt denna problematik, eftersom det uppenbart inte fungerar att 

tänka sig att byggandet sker för alla. (Krook 2014) 

Borden menar att skateboardkulturen genererar vissa attityder kring 

maskulinitet, ras och könsroller. Detta uppstår, enligt honom, genom dess 

subkultur som innefattar en viss typ av musik, mat, tidskrifter och genom 

det språk som används. (Borden 2003: 292) Skejtarna framhåller inte staden 
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som en produkt utan som en livsstil (Borden 2003: 294). De skapar sig 

själva, såväl socialt som kroppsligt, och de skapar staden genom det sätt på 

vilket de fysiskt bemöter den (Borden 2003: 296). Borden menar att de 

offentliga rummen ständigt reproduceras. Detta sker inte enbart genom 

fysiska objekt eller representationer utan även genom det sätt på vilket en 

plats upplevs eller förnims. (Borden 2003: 291) Skejtarna omskapar 

arkitekturen genom att se den som en uppsättning av olika objekt, ytor och 

texturer (Borden 2003: 293); skejtarna har en speciell blick – the skater´s eye – 

genom vilken de analyserar arkitektoniska förutsättningar för 

skateboardåkande (Borden 2003: 294).  

2.2. FORSKNINGSÖVERSIKT  

Forskningsöversikten redogör inledningsvis, i avsnittet 2.2.1. för begreppen 

feminism, genus och jämställdhet. Detta görs för att ge en grund för förståelse 

till plan- och bygglagens (2010:900) portalparagraf som anger att 

planeringen ska verka för jämlikhet. Därefter följer avsnitt 2.2.2., urbana 

rum, kvinnor och närvaro, med en redogörelse för kvinnors närvaro och plats 

i staden samt en överblick av hur denna relateras till fysisk planering och 

urbana rum i såväl en nutida som en historisk kontext. Avsnitt 2.2.3. 

behandlar den manliga blicken och det ger en grundläggande förståelse för 

vad den innebär och vad den har för inverkan på hur vi uppfattar vår 

omvärld. Därefter följer avsnitt 2.2.4. som behandlar kroppen i relation till 

rummet i allmänhet och hur kvinnokroppen påverkas av omgivningen i 

synnerhet. Utifrån detta härleds slutsligen, i avsnitt 2.2.5. det teoretiska 

perspektiv som ligger till grund för uppsatsen. 

2.2.1. FEMINISM, GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET 

Vad gäller begreppet feminism lyfter Gemzöe att det finns röster som höjts 

för att fältet inte går att benämna som en enda ism utan att det istället bör 

talas om feminismer (Gemzöe 2002: 12). Däremot menar hon att de flesta kan 

enas om ett slags ordboksdefinition av begreppet, vilken lyder 1) att kvinnor 

är underordnade män och 2) att detta förhållande bör förändras (Gemzöe 2002: 

13). Gemzöe redogör för olika feminismer där startskottet går vid det som 

kallas liberalfeminism som hon menar är den mest kända av dessa ismer. 

Denna feministiska inriktning grundar sig i liberalismen och kampen för 

att kvinnor ska inneha samma demokratiska rättigheter som män. (Gemzöe 

2002: 31) Detta innebär ett eftersträvande av den manliga makten där 
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kvinnor önskar vara en del av det manliga förnuftet (Gemzöe 2002: 48). 

Mot detta växte en kritik och feminismen utvecklades till att inom 

radikalfeminismen istället låta kvinnors erfarenheter ligga till grund för 

feminismen. På 1960-talet agerade feministerna således under parollen det 

personliga är politiskt och vid denna tid utvecklas tankar om patriarkatet som 

förtryckande enhet. (Gemzöe 2002: 45-46) Under denna tid kritiserades 

liberalfeminismens tankar om att uppnå samma status som män och istället 

framhölls en kritik mot att saker som förknippats med kvinnor traditionellt 

värderats lägre (Gemzöe 2002: 48). Vidare beskriver Gemzöe hur 

feminismen anammat marxismens tankar vilket resulterat i resonemang 

om reproduktion; en term som avser fortplantning, familjemönster, 

sexualitet och omsorgsarbete. Inom denna ism tillkom även en syn på 

könets natur som innebär att det inte finns några naturliga relationer utan 

att de socialt skapade relationerna bör förändras så att människors fulla 

potential kan nyttjas genom en frigörelse.  (Gemzöe 2002: 73) Larsson och 

Jalakas menar att kön idag är det primära som ligger till grund för 

uppdelningar som sker i världen (Larsson & Jalakas 2008: 49).  

Gällande socialt skapat kön används begreppet genus som har översatts från 

engelskans gender. Detta begrepp tillkom för att skilja på det kön som är 

biologiskt och det som är socialt konstruerat (Mark 2007: 38). Genus 

representerar således det som är socialt konstruerat vilket också innebär att 

genus inte är statiskt utan en pågående skapandeprocess (Mark 2007: 39). 

Mark menar dock att det inte råder konsensus kring benämningen av 

forskning gällande kön och/eller genus eller begreppen inom dess 

forskningsfält (Mark 2007: 41). Listerborn betonar ändå att det inte är 

möjligt att frångå användningen av kön och genus inom forskningen, då 

dessa begrepp idag är mycket väletablerade även utanför akademins värld 

(Listerborn 2007: 45).  

I början på 1970-talet etablerades begreppet jämställdhet i kontexten av en 

politisk arena i Sverige (Mark 2007: 13). Att arbeta med jämställdhet 

innebär att arbeta för att uppnå jämlikhet mellan kvinnor och män. Med 

jämlikhet avses att alla människor ska värderas lika och inneha samma 

rättigheter och skyldigheter. (Mark 2007: 13) Jämställdhetsarbete handlar 

således om demokrati och rättvisa och att människors liv och livsval inte 

begränsas av stereotypa föreställningar kring hur kvinnor och män 

förväntas agera (Larsson & Jalakas 2008: 43). Idag utgör jämställdheten en 
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fundamental statsrättslig norm i landet (Mark 2007: 15) och ett 

övergripande politiskt mål för jämställdhet betonar att kvinnor och män ska 

ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. (Regeringen 2014)  

Jämställdhetsarbete kan bedrivas med kvantitativa och kvalitativa 

åtgärder. Kvantitativt förändringsarbete, som är mest använt, innebär 

åtgärder som görs för att skapa en jämn representation av kvinnor och män 

eller att lika många kvinnor som män ska ges möjlighet att ta del av en 

åtgärd. Kvalitativt förändringsarbete blickar djupare än så för att skapa 

förändring i underliggande strukturer och stereotypa föreställningar om 

kvinnor och män. (Larsson & Jalakas 2008: 38; Mark 2007: 15) Dagens 

svenska kvinnor och män har formell frihet att agera och leva som de vill 

men Larsson och Jalakas betonar den ojämställdhet som inbyggts i 

samhälleliga strukturer. Dessa strukturer medför att kvinnor och män inte 

enbart kan påstås göra fria val utan att strukturerna ständigt reproduceras 

och upprätthålls. Därför kan det föreligga en risk för att en hållning som 

könsneutral kan leda till könsblindhet. (Larsson & Jalakas 2008: 51-52) 

SAMMANFATTNING 

Det tycks finnas ett antal begrepp inom fältet vilka kan användas på olika 

sätt inom olika sammanhang. Grundläggande förefaller ändå vara att 

feminism belyser att kvinnor är underordnade män, att genus handlar om 

att kön är ett verb och inte ett substantiv samt att jämställdhet ställer 

jämlikhet mellan kvinnor och män på en politisk agenda. Det framkommer 

att jämställdhet handlar om demokrati och att detta idag är en 

grundläggande statsrättslig norm i Sverige. Jämställdhetsarbetet kan 

bedrivas såväl kvantitativt som kvalitativt. I Sverige har kvinnor formell 

frihet men det finns en ojämställdhet som är inbyggd i underliggande 

strukturer. 

2.2.2. URBANA RUM, KVINNOR OCH NÄRVARO 

Listerborn belyser att det inom kulturgeografin sedan 1970-talet har vuxit 

fram ett område som benämns som feministisk geografi eller 

genusgeografi. Detta har främst medfört ett ifrågasättande av kvinnors 

frånvaro samt att ett könstänkande har introducerats inom fältet. 

(Listerborn 2007: 49)  

Wilson åskådliggör hur kvinnors urbana närvaro har betraktats genom 

historien; såväl i västvärldens som i övriga samhällen har kvinnors rörelser 
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i urbana rum kontrollerats, om än i olika utsträckning (Wilson 1992: 16). 

Hon lyfter att kvinnors närvaro har setts som ett problem, beroende på vad 

kvinnor har ansetts förmedla; kvinnor har setts som ett löfte om ett äventyr 

och i förlängningen ansågs dessas urbana närvaro utgöra ett hot mot 

moralen och politiken (Wilson 1992: 5-6). Denna syn föranledde på 1800-

talet att kvinnor i det offentliga rummet blev tagna för att vara 

prostituerade vilket orsakade respektabla kvinnors flykt från stadens gator 

(Wilson 1992: 30). De prostituerade kvinnorna gick under epitetet 

streetwalkers – gatans kvinnor (Wilson 1992: 41). Wilson diskuterar även de 

män som vid denna tid vandrade på stadens gator; dessa benämndes som 

flanörer. Dessa män flöt rotlöst omkring i staden och observerade sin 

omgivning. (Wilson 1992: 54) Marx för ett resonemang där han jämför de 

prostituerade kvinnorna och de flanerande männen – kanske var flanören 

likväl prostituerad som den prostituerade var flanör (Wilson 1992: 55)? 

Detta har senare bemötts av feminister som menar att en kvinnlig flanör 

(som observatör) inte står att finna, då det urbana livet ständigt skådas ur 

en mans synvinkel (Wilson 1992: 56).   

Trots att staden har varit en kontrollerande arena har den samtidigt också 

fungerat som frihetszon för kvinnor. För exempelvis Beauvoir var staden, i 

hennes fall Paris, frihet. Det var i kontexten av livet vid Västra stranden i 

Paris hon skapade det klassiska feministiska verket Det andra könet. Hon 

levde i staden, åt och skrev på dess kaféer och sov på dess hotellrum. 

(Wilson 1992: 63-64) Staden har för många kvinnor inneburit förändring. 

Den har givit möjlighet att göra egna val. (Wilson 1992: 126) Listerborn 

menar att de kvinnor som tog stadens offentliga rum i besittning kring 

förra sekelskiftet inte hade någon gemensam agenda. Däremot befann de 

sig i den första feministiska tiden och deras engagemang grundade sig i att 

de var just kvinnor. (Listerborn 2007: 37)  

Wilson belyser mäns beskrivningar av kvinnor och män samt hur dessa har 

använts i skapandet av det urbana rummet (Wilson 1992: 14). Hon lyfter ett 

antal mäns beskrivningar av kvinnan i förhållande till mannen: Adolf Loos 

beskrev kvinnan stå i lägre rang i samhället (Wilsson1992: 91). Patrick 

Geddes menade att kvinnan är passiv medan mannen är aktiv (Wilson 

1992: 101). Sigmund Freud påtalade att kvinnan representerar sexualitet, 

känslor och kaos medan mannen står för kontroll och rationalitet (Wilson 

1992: 87). William Acton ansåg att kvinnan inte äger någon sexualitet 
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(Wilson 1992: 40). Upplysningens intellektuella föregångare förespråkade 

att båda könen har sin roll men att kvinnan är underordnad mannen 

(Wilson 1992: 20). I skapandet av utopiska stadsplaner och visioner har 

kvinnan således givits en lämplig plats – detta oavsett om det gäller Babars 

Celesteville, Disney World eller Le Corbusiers utopier. (Wilson 1992: 14) 

Howard utvecklade idén om trädgårdsstaden med bilden av manligt och 

kvinnligt som förlaga. Staden stod för det manliga och landet stod för det 

kvinnliga. Howard beskrev hur landsbygden (läs: kvinnan) försåg mannen 

med kläder, mat och värme och således var Guds kärleksgåva till mannen. 

Stad och land skulle därför komplettera varandra genom ett giftermål – så 

föddes ett Town-Country. (Wilson 1992: 101-102) 

Larsson och Jalakas redogör för hur dessa idéer gav resonans i det svenska 

folkhemsbyggandet. Alva Myrdal ifrågasatte hemmafruidealet på 1930-

talet men i funktionalismens anda landade de manliga 

stadskonstruktörernas fokus till stor del kring den reproduktiva sfären 

vilket gav konsekvenser för kvinnor. I grannskapsenheten låg främst 

bostäder men också service, lekplatser och så vidare. Däremot fanns 

arbetsplatserna på andra ställen i staden – kvinnorna skulle fokusera 

familjen, barnen och andra aktiviteter. (Larsson & Jalakas 2008: 21-22) 

Vidare betonas att planeringen av miljonprogrammet, under åren 1965-

1975, främst utfördes av män. Larsson och Jalakas menar det planerades för 

en traditionell familj där kvinnan agerade hemmafru för vilken planeringen 

lade livet till rätta – utan större insikt i hur medborgarna själva önskade leva. 

(Larsson & Jalakas 2008: 54) Fram till 1980-talet problematiserades inte det 

allmänna intresset inom planeringen, utan det förutsattes vara detsamma 

för samtliga medborgare. Detta har senare kommit att kritiseras, då det 

anses ha gett uttryck för ett slags social ingenjörskonst och en teknisk 

rationalitet. (Larsson & Jalakas: 70).  

Molina belyser att feminister sedan länge drivit tesen att stadsplanering har 

utgått ifrån manliga kriterier (Molina 2007: 9). Hon menar att 

stadsplanering, bostadsforskning och bostadspolitik i hög utsträckning har 

varit en fråga om siffror och att människors behov inte har tagits i 

beaktning. Istället förespråkar hon att rummet bör ses som en relationell 

verklighet i vilken rummet såväl skapas av som skapar maktförhållanden. 

(Molina 2007: 8) Listerborn lyfter att genusgeografer belyser 

könskategoriseringarnas uppkomst; hon uttrycker det som att genus 
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produceras i och genom rum, samtidigt som rum konstrueras i och genom genus 

(Listerborn 2007: 49).  

Larsson och Jalakas betonar att mannen inom planeringssammanhang 

framställts som norm genom exempelvis språkbruk; det finns 

stadsarkitekter och kvinnliga stadsarkitekter och statliga texter refererar till 

byggherren som en han (Larsson & Jalakas 2008: 55). De menar att 

samhällsplaneringen tenderar att porträttera kvinnor som offer eller 

omsorgsgivare. De betonar att det fortfarande råder en kamp om kvinnors 

rätt till staden och rätt till att vara likvärdiga medborgare i den offentliga sfären. 

(Larsson & Jalakas 2008: 23) Vidare menar de att kvinnor porträtteras som 

avvikande, parallellt med homosexuella, äldre, funktionshindrade, barn 

och invandrare men att det som anses vara normalt sällan belyses. Men 

Larsson och Jalakas lyfter tanken att när alla avvikande och onormala 

reducerats återstår en skral skara svenska, vita, medelålders, heterosexuella 

män. (Larsson & Jalakas 2008: 59) Vad dessa män möjligen har för behov 

och intressen problematiseras sällan av planerare medan kvinnors sådana 

anses kunna klargöras vid detaljplanering, då kvinnor undermedvetet 

anses höra samman med planering av bostäder (Larsson & Jalakas 2008: 

61). Larsson och Jalakas menar att det är viktigt att lyfta den privata sfären 

inom planering men att frågor om jämställdhet måste ses i ett vidare 

perspektiv i den offentliga sfären (Larsson & Jalakas 2008: 109).  

Det jämställdhetspolitiska målet som anger att kvinnor och män ska ha samma 

makt att forma samhället och sina egna liv har konkretiserats och brutits ner i 

fyra delmål (Regeringen 2014) och Larsson och Jalakas belyser hur dessa 

kan relateras till planeringsverksamheten. Det första delmålet En jämn 

fördelning av makt och inflytande lyfter vikten av att det ur demokratisk 

synpunkt är av vikt att lika många kvinnor som män deltar i 

planeringsprocessen. Detta skapar dock inte automatiskt jämställdhet 

eftersom genusmedvetenhet inte är något som följer av att vara kvinna. 

Vidare fråntar detta synsätt männen ansvaret för jämställdhetsfrågorna. 

(Larsson & Jalakas 2008: 44) Delmål två Ekonomisk jämställdhet och tre Jämn 

fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet kan ses som grundläggande 

för planeringen, då dessa handlar om att ge samma status till privat och 

offentlig miljö för att kunna sammanbinda dessa områden. Delmål fyra 

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra är dock det som hittills har belysts mest i 
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planeringen och det har fokuserats på att skapa miljöer som begränsar 

våldet i de offentliga rummen. (Larsson & Jalakas 2008: 45)  

Idag måste all statistik grundad på individer vara uppdelad efter kön, om 

det inte finns specifika skäl mot att göra detta. Larsson och Jalakas belyser 

dock att detta inte tillräckligt ofta är fallet inom planeringen. Att statistiskt 

dela in uppgifter efter kön är att synliggöra skillnader mellan kvinnor och 

män samt att grundlägga kunskap om livet såsom det varit och såsom det 

kan komma att bli. (Larsson & Jalakas: 96) Men det räcker enligt Larsson 

och Jalakas inte att enbart undersöka relationen mellan kvinnor och män på 

ett kvantitativt vis, utan det krävs även att djupare analyser görs och att 

underliggande strukturer studeras, något som de menar att få kommuner 

idag gör (Larsson & Jalakas 2008: 128,154). De menar att det är planerarnas 

ansvar att initiera ett genustänkande i planeringen och att människor inom 

planeringsverksamheten bör öka medvetandegraden och höja kunnandet 

om genus (Larsson & Jalakas 2008: 151). De betonar att det är av stor vikt 

att integrera genus i planeringen då en avsaknad av detta får negativa 

konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män (Larsson & 

Jalakas 2008: 155). 

SAMMANFATTNING 

Kvinnors plats i staden förefaller länge ha varit ifrågasatt. Kvinnor som 

vistades på gatorna blev antagna för att vara prostituerade vilket 

resulterade i många kvinnors flykt undan stadens offentlighet. Det verkar 

som att kvinnor generellt har blivit definierade och beskrivna av män, i 

relation till män, och denna beskrivning har legat till grund för flera kända 

stadsutopier som givit resonans i den svenska planeringen. Kvinnor 

förefaller ha sammankopplats med hemmet till vilket de inom planeringen 

än idag relateras. Det betonas att kvinnor än idag får kämpa för att ha 

samma rättigheter i det offentliga rummet och att det är av vikt att 

planerare i högre grad integrerar ett genustänkande i dagens planering. Det 

räcker således inte att enbart titta på kvantifierbar statistik, utan de 

underliggande strukturerna måste också analyseras. Parallellt med detta 

anges även staden kunna utgöra en frigörande arena för kvinnor. 

2.2.3. DEN MANLIGA BLICKEN 

Mulvay påvisar, i Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975), med hjälp av 

psykoanalys, att filmer förmedlar en manlig blick (male gaze) till publiken. 

Hon gör nedslag i filmer av olika regissörer för att konstatera att det är 
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mannens (huvudkaraktärens) historia som berättas – ur dennes synvinkel 

och genom dennes synfält. Detta innebär att åskådarna skapar en 

identifikation med denne manlige karaktär och vad denne förmedlar. 

Mulvay exemplifierar detta genom nedslag i filmhistoriens karaktärer och 

scener i vilka dessa manliga karaktärer närvarar och antar en berättande 

roll. De innehar således tolkningsföreträde. Kvinnor objektiveras genom 

den manliga blicken och eroticismen speglar en heterosexuell dominans 

som åskådarna identifierar sig med. (Mulvay 1975)  

Rose för ett resonemang kring hur en bild uppfattas av dess åskådare. Hon 

lyfter Polocks diskussion gällande att en åskådare dras in i de blickar som 

förmedlas genom en bild. Hon diskuterar hur en manlig blick kan definiera 

en bild medan en kvinnlig raderas ut. Hon exemplifierar resonemanget 

med ett foto där en kvinnas blick inte leder betraktaren mot något 

definierat, medan mannens blick leder till en bild av en lättklädd kvinna. 

Pollock menar att detta, även om avsikten är ironisk, sker på kvinnans 

bekostnad. (Rose 2007: 20) 

Den blick som fotografen använder sig av villkorar den effekt som bilden 

kommer att ha på sina åskådare (Rose 2007: 21). Rose för vidare ett 

resonemang om audiencing som benämning på den process som föregår 

åskådarnas uppfattning om en bild då de studerar denna under vissa 

omständigheter.  Rose menar att det finns tre saker som inverkar på denna 

process: komposition, teknik och sociala aspekter. Med kompositionen avses att 

sammansättningen av en bilds beståndsdelar villkorar hur bilden kommer 

att uppfattas av dess åskådare. Om en avbildad man tittar på något 

specifikt i bilden (Roses exempel gäller en kvinnas kropp) kommer 

åskådaren att se detsamma. Rose menar vidare att det kan skapas tekniska 

förutsättningar för att styra hur åskådaren ska uppfatta det som betraktas 

och att detta alltid skapar en kontext som påverkar uppfattningen. Rose 

menar dock att den sociala aspekten är den viktigaste förutsättningen för 

hur en bild förstås.  Detta handlar återigen om den kontext i vilken en bild 

betraktas; olika praktiker förknippas med olika bilder och platser och 

skapar olika förutsättningar för åskådarnas uppfattning. (Rose 2007: 22-23) 

Förutom den sociala kontexten vid betraktandet spelar även åskådarnas 

sociala identitet in vid upplevelsen av en bild. Dessa aspekter kan gälla 

genus och klass. (Rose 2007: 24-25) På grund av alla dessa aspekter som 
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spelar in menar Rose att det är viktigt att förhålla sig kritisk till det som 

betraktas (Rose 2007: 26). 

SAMMANFATTNING 

Det förefaller vara män som äger den blick genom vilken filmer och bilder 

betraktas. Den manliga blicken förefaller påverka hur det som betraktas 

uppfattas samt det sätt på vilket andra betraktare upplever detsamma. Det 

tycks vara så att åskådare (i biosalongen) identifierar sig med den manliga 

blicken genom vilken ”verkligheten” berättas. 

2.2.4. URBANA RUM, KROPP OCH RÖRELSE 

Listerborn påtalar att intresset för kroppen sedan 1980-talet har ökat inom 

såväl kulturgeografin som inom urbanforskningen. Hon menar att dessa 

två fält, tillsammans med arkitekturen, tenderar att tolka plats och rum på 

ett gemensamt sätt och att detta har problematiserats av feministiska 

rumsforskare. (Listerborn 2007: 11) Vidare lyfter hon att plats- och 

tidsspecifika maktrelationer kan belysas genom ett kroppsligt perspektiv 

då detta betonar subjektivitet och individer snarare än strukturer 

(Listerborn 2007: 15). Listerborn menar att relationen mellan kroppen och 

rummet är intressant eftersom det är två saker som oundvikligen existerar i 

våra liv – och just därför tas för givna. Relationen dem emellan är 

emellertid inte helt okomplicerad då såväl rummet som kroppen är socialt 

och politiskt konstruerade och dagligen innehar en påverkan på oss. 

(Listerborn 2007: 20)  

Listerbon lyfter att många geografer idag menar att sociala relationer 

påverkas av och påverkar bebyggelsen. Till detta går att addera, vilket 

belysts av feministiska forskare, att rum är könskodade och att det 

föreligger en rumslig dimension i könsrelationer. (Listerborn 2007: 59) 

Kroppen påverkas av det som omger den i det urbana rummet; vi påverkas 

av varandra och exempelvis inspireras vi av, och tar efter, andras utseende 

och klädstil (Listerborn 2007: 41). Inom fenomenologisk rumsforskning har 

det uttalats att en plats inte går att definiera förrän den levda kroppen 

befolkar den, det vill säga att det är kroppen som ger mening åt platsen 

(Listerborn 2007: 60).  

Beauvoir har uttalat de klassiska orden: Man föds inte som kvinna, man blir 

det (Listerborn 2007: 28). Och att vara kvinna förefaller vara synonymt med 

att vara kropp; Listerborn pekar på att kvinnor är sina kroppar medan 
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männen har sina kroppar (Listerborn 2007: 22). Vidare för Beauvoir fram ett 

resonemang om kroppen som situation vilket inom urban- och 

arkitekturforskning introducerades som begrepp genom avhandlingen 

Trygg stad. Diskurser om kvinnors rädsla i forskning och lokal praktik 

(Listerborn 2002). Avhandlingen behandlar begreppet för att påtala 

kvinnors upplevda otrygghet och rädsla i det urbana rummet samt att detta 

påverkar hur kvinnor uppfattar sina kroppar. Kvinnors kroppar är situerade 

och underordnade mäns våld, vilket leder till en uppfattning om att de 

behöver beskydd. Beskyddet mot mäns våld väntas komma från män och 

detta leder till ett reproducerande av ett maktförhållande där kvinnor är 

underordnade män. (Listerborn 2007: 5) 

Listerborn belyser att våra kroppsliga olikheter, vilken kropp vi har och 

vem vi är, spelar in vad gäller rätten till rummet (Listerborn 2007: 9). 

Young uttalar att kvinnor är fysiskt funktionshindrade i ett sexistiskt 

samhälle. Detta påstående underbygger hon med att påvisa hur kvinnors 

kroppars rörelser påverkas av situationer av sexistiskt förtryck. (Young 

2008: 273) Det kan tyckas som att kvinnor vid fysisk aktivitet är begränsade 

i sina rörelser, att det finns osynliga hinder (Young 2008: 262) – kvinnor 

tvivlar på sin egen kroppsliga prestanda i högre utsträckning än vad män 

gör (Young 2008: 264). Vid fysisk aktivitet är kvinnor självmedvetna i och 

med att kroppen konstant medvetandegörs. Kvinnor uppfattar ett 

granskande av den egna kroppen och känslan av att ständigt vara 

betraktade. (Young 2008: 268) Young menar att detta grundar sig i att den 

kvinnliga kroppen i grunden har fått förstå att den är en ömtålig artefakt 

vars huvudsakliga uppgift är att iakttas och göra saker med (Young 2008: 

269).  

Detta leder till att kvinnor, förutom att vara subjekt, uppfattar sina kroppar 

som objekt vilket skapar en distans till den egna kroppen. Young menar att 

det finns en objektiverande blick som begränsar kvinnors rörelser och 

sluter den kropp som iakttas. För om en kvinna frigör sig från detta, och 

öppnar upp sina kroppsrörelser, kan det tolkas som att hon inbjuder till 

den objektiverande blicken. (Young 2008: 275)  

Listerborn understryker att kroppen synliggör människors olika 

förutsättningar och erfarenheter; att verkligheten breddas genom detta 

perspektiv (Listerborn 2007: 14). Hon menar att det är genom kroppen vi 

lever i tiden och i rummet, med våra specifika egenskaper och erfarenheter. 
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Genom denna kropp möter vi andra kroppar i rummet som formats av 

representationer och tidigare beslut. Vårt sätt att röra oss påverkas såväl av 

det fysiska rummet som av myter, föreställningar och symbolik. På detta 

sätt tar vi med oss våra privata erfarenheter in i det offentliga rummet, 

varpå dessa två sfärer inte är möjliga att separera från varandra. 

(Listerborn 2007: 65) 

SAMMANFATTNING 

Intresset för kroppen i det urbana rummet förefaller ha ökat under de 

senaste decennierna. Vi lever oundvikligen med kroppen i rummet, varför 

vi tycks ta båda dessa för givna. Rum och kropp förefaller påverka 

varandra och våra kroppar påverkar varandra i det urbana rummet. Det 

påvisas att rummet ges mening av kroppen. Vidare betonas att våra 

kroppar har olika utgångslägen att leva ut i det offentliga rummet, och att 

specifikt kvinnors kroppar begränsas i sina rörelser på grund av att 

kvinnor upplever sig vara betraktade. Kvinnor förefaller uppfatta sina egna 

kroppar som objekt samt att dessa kroppar behöver manligt beskydd, från 

män, vilket reproducerar maktförhållanden i det offentliga rummet.  

2.3. TEORETISK PERSPEKTIV 

Uppsatsens teoretiska perspektiv utgörs av kvalitativ jämställdhet, genus 

och den manliga blicken. Perspektivet kvalitativ jämställdhet fokuserar 

underliggande strukturer för att nå jämlikhet mellan kvinnor och män. 

Genus lyfter perspektivet att kön är något som konstrueras. Den manliga 

blicken härleds från Mulvay (1975) vilken används för att studera 

förmedlandet av ”verkligheten”. Mulvay (1975) använder den manliga 

blicken i studier av filmer men uppsatsen ämnar använda detta perspektiv 

för att analysera fysisk aktivitet i urbana rum. Utifrån det teoretiska 

perspektivet har ett antal begrepp kunnat härledas vilka kommer att ligga 

till grund för uppsatsen analys.   
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3. FORSKNINGSDESIGN,  

METOD OCH EMPIRI 

3.1. FORSKNINGSDESIGN 

Uppsatsens forskningsdesign är utformad som en litteraturstudie. En 

litteraturstudie kan ge en helhetsbedömning av det analyserade materialet 

och den kan utgöra en del av eller en hel uppsats (Höst, Regnell & Runeson 

2006: 70). Denna uppsats är begränsad till att enbart beröra analyserande av 

litteratur, det vill säga att inget praktiskt fall studeras. I en litteraturstudie 

redovisas källor som bedöms vara av relevans för att andra ska kunna ges 

möjlighet att använda dem samt gå vidare med det resultat som 

presenteras (Höst, Regnell & Runeson 2006: 59). För att besvara uppsatsens 

frågeställning analyseras vetenskaplig empiri som nedan presenteras.  

3.2. METOD 

För att besvara uppsatsens problemformulering ”Hur förhåller sig 

föreställningar om genus till fysisk aktivitet i det urbana rummet?” har 

bedömningen gjorts att den mest adekvata metoden är innehållsanalys. 

Denscombe menar att innehållsanalys lämpar sig då det är ett dokuments 

innehåll som ska analyseras. Innehållsanalysen kan undersöka vad 

författaren underliggande förmedlar genom texten. Det handlar således 

inte om att belysa författarens medvetna avsikt med texten utan att titta på 

det dolda, undermedvetna budskapet. (Denscombe 2009: 308) 

En innehållsanalys kan göras kvantitativt alternativt kvalitativt. 

Kvantitativa analyser syftar ofta till att titta på förekomsten av begrepp i en 

text och räkna dessa. En kvalitativ analys blickar djupare än så och 

fokuserar istället textens innehåll. (Boréus & Bergström 2012: 50). I 

uppsatsen avses en kvalitativ innehållsanalys genomföras. 

Rose diskuterar innehållsanalys under rubriken counting what you (think 

you) see, vilket fångar metodens kärna. Hon skriver om den i kontexten av 

bildanalys men metoden utvecklades I grunden för genomförande av text- 

och talanalyser. Innehållsanalysen kräver ett förhållande till ett antal regler 

kring tillvägagångssätt för att den ska verka tillförlitligt. (Rose 2007: 59) 
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Vidare är det av vikt att det material som analyseras är lämpligt i 

förhållande till den fråga som ställs och det ställs tydliga restriktioner kring 

materialets användbarhet. Att ett material är användbart innebär att det 

kan anses vara representativt för tillgänglig analyserbar empiri. (Rose 2007: 

62)  

En innehållsanalys handlar om att göra stickprov i det analyserade 

materialet. Problematiken som kan uppstå vid detta tillvägagångssätt är att 

dessa ska visa prov på såväl representativitet som betydelsefullhet. (Rose 

2007: 62-63) Rose belyser att innehållsanalysen enbart analyserar det valda 

materialet och därigenom går miste om hur detta material har producerats 

och hur det betraktas (Rose 2007: 72). Vidare är en risk med 

innehållsanalysen att mycket information går till spillo då det omfattande 

analyserade materialet till stor del reduceras (Rose 2007: 65). Denscombe 

menar att innehållsanalysen är primitiv i sitt sätt att beakta avancerade 

resonemang som vartefter byggts upp i en text. Detta leder också till att 

innehållsanalysen har svårt att belysa det som sägs underförstått i den 

aktuella texten. (Denscombe 2009: 209) Innehållsanalys bedöms ändå vara 

en adekvat metod i denna uppsats då stickproven visar prov på vad texten 

egentligen säger oberoende av författarens medvetna intentioner. Vidare är 

denna metod tydlig och lätt att upprepa. (Denscombe 2009: 208) 

3.3. EMPIRI 

För att besvara problemformuleringen ”Hur förhåller sig föreställningar om 

genus till fysisk aktivitet i det urbana rummet?” analyseras två avhandlingar 

som behandlar fysisk aktivitet i form av skateboardåkning. Då 

skateparksbyggandet enbart har varit aktuellt i en svensk kontext i drygt 

ett decennium (Grön fakta 2004) har empirin avgränsats till att behandla en 

avhandling från 2005 samt en från 2010.  

Bäckströms avhandling Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och 

identitet (2005) är upprättad vid Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen 

för samhälle, kultur och lärande. Avhandlingen behandlar vad brädåkande 

medför förutom åkningen, vad en brädåkare lär sig, hur personen ifråga lär 

sig och varför det går till på detta sätt (Bäckström 2005: 281). 
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Nilssons avhandling Arkitekturens kroppslighet – staden som terräng (2010) är 

upprättad vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid LTH, Lunds 

Universitet. Avhandlingen studerar hur arkitekturen sätter gränser och 

skapar förutsättningar för ianspråktagande av stadsrummet. Vidare 

studeras de relationer som utmynnar ur det kroppsliga ianspråktagandet 

av arkitekturens materialitet. (Nilsson 2010: 10)   

Avhandlingarna är skrivna ur två olika perspektiv eftersom forskarna har 

olika akademisk bakgrund. De två avhandlingarna har även olika 

inriktning då Nilsson (2010) i högre utsträckning fokuserar de fysiska 

strukturerna medan Bäckström (2005) tar sin utgångspunkt i sociala 

strukturer. Den senare har även ett uttalat genusperspektiv med separat 

avsnitt inriktat på denna fråga vilket inte återfinns i Nilssons (2010) 

avhandling.  

Den empiri som har studerats har avgränsats till att behandla två svenska 

avhandlingar. Anledningen till att denna avgränsning har gjorts är att 

dessa anses vara mer relevanta för specifikt svenska förhållanden och den 

planeringssituation som idag råder i svenska kommuner. Att uppsatsens 

analys grundar sig på en litteraturstudie av två avhandlingar kan vara 

begränsande för det resultat som kan påvisas. Om uppsatsen byggt på en 

fallstudie av aktuella planer hade utfallet eventuellt blivit ett annat. Till 

grund för att avhandlingar har valts framför praktiska fall ligger en 

bedömning att det skulle ha varit svårt att i kommunala plandokument 

fånga de underliggande normer och värderingar som uppsatsen sökt 

genom innehållsanalysen. En avgränsning av uppsatsen till svenska 

avhandlingar kan utestänga internationell forskning inom området. 

Uppsatsen ämnar dock studera hur genusperspektivet tar sig an inom 

ramen för svenska förhållanden vad gäller fysisk aktivitet i urbana rum. 

Därför anses inte internationella avhandlingar vara aktuella som empiri. 

Att låta skateboardåkning och skateboardparker representera fysisk 

aktivitet i urbana rum utestänger annan typ av fysisk aktivitet som i staden 

kan ske parallellt med denna. Det anses dock ändå vara relevant att göra 

denna typ av avgränsning då detta är en aktuell planeringsfråga som 

prioriteras i svenska kommuner idag. Skateboardåkning anses vara 

relevant för fysiskt planering då det är en tydligt platsbunden aktivitet där 

en särskild anläggning i form av en skatepark planeras för. Det gör att 
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denna fysiska aktivitet i högre grad än exempelvis cykling och löpning är 

relevant för fysik planering.  

Att titta på genusaspekten av fysisk aktivitet i urbana rum utestänger 

andra strukturer och hierarkier vilka hade kunnat inkluderas om 

uppsatsen ämnat studera detta ur ett intersektionellt perspektiv. Den tid 

som getts till förfogande för upprättande av uppsatsen har dock inte 

möjliggjort för någon djupare analys av det intersektionella perspektivet 

varpå det avgränsade genusperspektivet ansetts mer relevant att här 

förhålla sig till. 

3.4. INNEHÅLLSANALYSENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Denscombe menar att en innehållsanalys oavsett analysobjekt följer en 

logisk struktur. (Denscombe 2009: 307) Tolkningen av data sker enligt 

kvalitativ metod som ger upphov till en process i fyra steg. Inledningsvis 

kodas data på ett koncist sätt. Därefter kateoriseras koderna till olika 

grupper vilka inbegriper ett antal underliggande koder. Vidare utläses 

utifrån dessa koder och grupper olika samband och teman för att kunna se 

ett mönster. Slutligen kan generella uttalanden göras utifrån det kvalitativt 

analyserade materialet. (Denscombe 2009: 374) 

Uppsatsens teoretiska perspektiv är kvalitativ jämställdhet, genus och den 

manliga blicken vilka används för att genomföra innehållsanalysen. För att 

möjliggöra detta, används nyckelbegrepp som kunnat härledas utifrån 

Laura Mulvays (1975) artikel Visual Pleasure and Narrative Cinema. De 

nyckelbegrepp som används i analysen är betraktare, identifikation, 

kontrollera, subjektiv/objektiv samt kvinnlig/manlig. Nedan ges motiveringar 

till urvalet av begreppen samt en redogörelse för tillvägagångssättet vid 

sökningar i empirin. 

BETRAKTARE 

Mulvay (1975) lägger fram teorin om male gaze som på svenska översätts till 

den manliga blicken. Detta begrepp är centralt för analysen; att undersöka 

om det går att härleda ett reproducerande av den manliga blicken i 

beskrivningen av fysisk aktivitet i urbana rum.  

Den manliga blicken ger inte något resultat, sökningar har gjorts på blick, 

syn, synvinkel, och bild för att slutligen landa i att begreppet betraktare är 

lämpligt att göra sökningar på för att få fram relevanta träffar för analysen. 
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Anledningen till att begreppet betraktare här bedöms som relevant är att den 

manliga blicken i grunden handlar om att vara just betraktare och således 

äga blicken och berättelsen om fysisk aktivitet i urbana rum. 

IDENTIFIKATION 

Mulvay (1975) använder i hög grad begreppet identifikation i sin artikel. I 

hennes fall handlar det om att åskådare identifierar sig med den som äger 

blicken och berättelsen. Identifikation bedöms därför vara ett relevant 

sökord då det kan belysa vari identifikationen gällande fysisk aktivitet i 

urbana rum består. 

KONTROLLERA 

Mulvay (1975) använder frekvent begreppet krontroll i sin artikel. Detta 

begrepp ger alltför många träffar vid sökningar i dokumenten varför 

sökordet ändras till kontrollera. Begreppet kontrollera beskriver dessutom en 

aktiv handling där någon kontrollerar och något kontrolleras, varför det 

kan vara intressant att identifiera vilka dessa parter är gällande fysisk 

aktivitet i urbana rum.  

SUBJEKTIV/OBJEKTIV 

Mulvay (1975) belyser genom framläggandet av idén om den manliga blicken 

begreppen subjekt och objekt och dessas relation till varandra. Sökningar 

på orden var för sig gjordes i en inledande fas men begreppet objekt 

användes i alltför hög utsträckning och i sammanhang som inte bedömdes 

vara relevanta för den studerade aspekten. 

Därför ändrades avgränsningen av sökandet till att enbart acceptera träffar 

där det dikotoma begreppsparet behandlas i relation till varandra. Då 

innehållsanalysens syfte är att undersöka det författaren underliggande 

menar med sin text blir denna typ av sökning inte relevant eftersom denna 

jämförelse begreppen emellan vanligen sker mycket medvetet. 

Sökningen ändrades därför till att behandla objektiv och subjektiv. Träffar 

som bedömdes vara av relevans gällde såväl de där begreppen förekom 

tillsammans som var för sig. Dessa begrepp, till skillnad från objekt och 

subjekt innebär också en aktiv bedömning av något varför de anses vara av 

relevans. 
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KVINNLIG/MANLIG 

För att fånga empirins resonemang och ståndpunkt om genus har 

sökningar gjorts på kvinnor och män samt tjejer och killar. Detta gav alltför 

många träffar och träffar som bedömdes vara utom relevans. På grund av 

detta och för att fånga ett aktivt definierande av kön angavs därför 

sökorden manlig och kvinnlig. Dessa gav ett antal relevanta träffar där de 

mest träffsäkra – och flertalet gånger upprepade – har exemplifierats med 

citat i analysen. Manlig och kvinnlig är ett dikotomt begreppspar men även 

träffar där begreppen behandlats var för sig accepterats då dessa träffar 

anses vara av hög relevans. 

3.5 FORSKARENS ”JAG” 

Eftersom en kvalitativ analys genomförs är det av vikt att belysa att jag som 

forskare inte förmår att helt radera ut min identitet och mina värderingar 

vid analyserandet. Dessa har betydelse för den kvalitativa data som 

produceras och analyseras. (Denscombe 2009: 384) För att skapa möjlighet 

för läsares bedömning av min objektivitet (Denscombe 2009: 385) redogör 

jag här kortfattat för min relation till det ämne som studeras. 

Jag är student vid Blekinge Tekniska Högskola, där jag läser tredje året på 

kandidatprogrammet Fysisk Planering. Detta inverkar på min förförståelse 

för de dokument som behandlar offentliga platser och stadsplanering. 

Vidare är jag övertygad feminist, vilket kan inverka på min förmåga att 

objektivt behandla exempelvis genus- och jämställdhetslitteratur. Däremot 

har denna övertygelse gett mig ett intresse och därigenom en förförståelse 

för ämnen som i litteraturen behandlas.  

Jag åker själv inte skateboard och har därför inte någon närmare relation 

till den brädsporten, vilket kan påverka det sätt på vilket jag närmar mig 

den litteraturen.  
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4. ANALYS 

För att besvara problemformuleringen ”Hur förhåller sig föreställningar om 

genus till fysisk aktivitet i det urbana rummet?” analyseras två avhandlingar 

som behandlar fysisk aktivitet i form av skateboardåkning; Bäckströms 

avhandling Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet 

(2005) och Nilssons avhandling Arkitekturens kroppslighet – staden som 

terräng (2010). Empirin studeras genom en innehållsanalys. Utifrån det 

teoretiska perspektivet kvalitativ jämställdhet, genus och den manliga blicken 

härleddes nyckelbegreppen betraktare, identifikation, kontrollera, 

subjektiv/objektiv samt kvinnlig/manlig. Uppsatsens empiriska material 

studeras genom dessa nyckelbegrepp vilka redogörs för var och ett för sig – 

med undantag för de två dikotomierna objektiv/subjektiv och 

kvinnlig/manlig – och sammanfattas i slutet på varje avsnitt. Kapitlet 

avslutas med en kort sammanfattning av analysen. 

4.1. BETRAKTARE 

Den manliga blicken påvisar att det som betraktas ses ur en manlig 

synvinkel. Det handlar om att äga tolkningsföreträde till det som betraktats 

och att det företrädelsevis har varit män som burit rätten till denna 

egendom. Därför anses nyckelordet betraktare vara relevant att analysera; 

vem betraktar vad och ur vems synvinkel? Båda avhandlingarna förefaller 

fokusera på hur betraktaren påverkar den som agerar fysiskt i det urbana 

rummet. Bäckström (2005) förefaller ha en djupare diskussion kring hur 

betraktare kan konstruera den/det som betraktas medan Nilsson (2010) 

verkar sträcka sig till att det krävs mod att agera fysiskt under vetskapen 

om att vara betraktad. 

Bäckström (2005) lyfter medieforskaren Karin Beckers resonemang om 

betraktarens relation till det betraktade: 

Hon skriver att: ”vad vi ser beror på hur vi ser, och 

en presentation av något ställer alltid betraktaren i 

en särskild position i förhållande till det betraktade. 

(Bäckström 2005: 146-147) 
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Det framstår alltså som att det som betraktas generellt kan tolkas beroende 

på hur betraktaren förhåller sig till detta, således att det som blir betraktat 

kan betraktas på olika sätt. Mer specifikt gällande fysisk aktivitet i form av 

skateboardåkande lyfts förhållandet mellan betraktare och skejtare. I detta 

sammanhang lyfts en diskussion kring den bild som förmedlas av 

skateboardåkarna som radikala och kaxiga: 

Friheten kopplas både till den fysiska upplevelsen 

och till motstånd mot inordning. Men jag har också 

skildrat hur de beskriver sig själva som problem. De 

är radikala och har en kaxig attityd. Dessa bägge 

bilder kommer också till uttryck bland icke 

utövande betraktare som antingen reproducerar 

deras idealbild i reklam, eller hytter mot dem i 

videor för att de åker skateboard på ställen där de 

inte får. Jag menar att dessa bilder eller 

föreställningar (re-)produceras av brädsporternas 

utövare själva, men också i de samhälleliga och 

kulturella kontexter där brädsporterna existerar. 

Föreställningarna både konstruerar och konstrueras 

i tid och rum av dem som talar om dem antingen 

med ord, bild eller genom kroppen. (Bäckström 

2005: 285-286) 

Det framgår av detta resonemang att skateboardåkarna anses vara radikala 

med en kaxig attityd och att denna syn alltså skapas av såväl (positiva?) 

reklambilder som (negativa?) tillsägelser om åkning på olämpliga platser. 

Bäckström (2005) menar till synes att det sker ett reproducerande av denna 

bild av såväl brädåkarna själva som den kontext de befinner sig i. Detta 

resonemang tolkas alltså som att det både sker en konstruktion av 

föreställningar och att föreställningar konstrueras med såväl kroppen som 

med bild och ord. Nilsson (2010) skiljer dock mellan performance och idrott 

genom att belysa att ett performance fordrar att det finns en betraktare 

medan idrotten förutsätts vara autentiskt.  

Det som särskiljer en performance från vardagliga 

handlingar är dess grad av självmedvetenhet och att 

den förutsätter en betraktare. I idrottssammanhang 

är dock de krav som betraktaren ställer på det 
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estetiskt kreativa framförandet annorlunda än de 

som stalls på exempelvis en dansare eller 

skadespelare. Inom idrotten förväntas framförandet 

vara autentiskt och fritt från förställning. Därav 

kravet på en icke-teknologiserad kropp ren från 

droger, men också på en direkt förmedling i 

exempelvis tid. (Nilsson 2010: 167) 

Det framgår alltså här att idrottens utövare antas vara fri från förställning i 

sitt agerande men också fysiskt genom den rena kroppen. I kontrast till 

detta lyfts alltså performance som en självmedveten handling. Noterbart är 

att orden självmedvetenhet och betraktare lyfts i samma mening, vilket kan 

tolkas som att det föreligger en underliggande korrelation dem emellan. 

Bäckström (2005) beskriver sig själv som betraktare i beskrivandet av vad 

hon ser som mest iögonfallande gällande denna typ av subkultur.  

Det mest iögonfallande för den utomstående 

betraktaren av dessa sporter eller subkulturer är 

kanske motståndet. Då menar jag motstånd som en 

praktik att med hjälp av visuella symboler eller 

agerande utmana och ifrågasätta gängse 

samhälleliga och kulturella uppfattningar. 

(Bäckström 2005: 130) 

Det framstår av detta som att betraktaren är författaren själv men detta 

specificeras inte närmare. Detta kan tolkas som förmedlandet av en 

uppfattning att det som betraktas är en vedertagen sanning fritt från 

författarens egen blick och tolkning. 

Sammanfattningsvis förefaller det vara så att det/den betraktade kan 

betraktas på olika sätt beroende på vilket förhållningssätt betraktaren har. 

Det som betraktas kan till synes påverkas av dess betraktare. Vidare 

framstår det som att skateboardåkarna reproducerar den bild som 

utomstående betraktare skapat. Detta reproducerande inkluderar såväl 

kroppslighet som attityder och yttre attribut. Skejtarna verkar både 

konstrueras av och konstruera den kontext de befinner sig i. Nilsson (2010) 

lyfter dock ett resonemang som tolkas som att idrott förutsätts vara 

autentisk vilket innebär att utövarna och dess kroppar antas vara fria i sitt 
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agerande. Detta skiljer sig från performance där det tolkas som att en 

betraktare ger upphov till självmedvetenhet. Slutligen antas Bäckström 

(2005) beskriva sig själv som betraktare utan att specificera detta närmare, 

vilket kan ge intrycket av en undermedveten tanke om att det som 

betraktas är en vedertagen sanning fri från tolkning. 

4.2. IDENTIFIKATION 

Ett ägande av den manliga blicken medför ett skapande av identifikation 

med den betraktande. Båda avhandlingarna förefaller diskutera 

identifikationens tillblivande genom skateboardåkning men med något 

olika vinkling. I Bäckströms (2005) avhandling förekom identifikation i 

samband med fysiska attribut och attityder inom skatekulturen. I Nilssons 

(2010) avhandling föreföll begreppet identifikation snarare förekomma i 

samband med att fysisk aktivitet och kroppens ianspråktagande av rummet 

diskuterades. 

Bäckström (2005) diskuterar, med hjälp av tidigare forskning identitetens 

tillblivande genom den pubertala perioden.   

Nya identifikationsobjekt ska hittas när 

föräldraroller förlorar vikt. Denna känslomässiga 

turbulens ger råmaterial till kreativiteten och skapar 

utrymme för lustfyllda rum, i vilka man kan skapa 

sig själv både bokstavligt och symboliskt. 

(Bäckström 2005: 123) 

Ur detta går det alltså att utläsa att ungdomar vänder sig från sina föräldrar 

i takt med att de finner andra personer att identifiera sig med. Vidare lyfts 

här ett resonemang om att de känslostormar som följer av detta föder en 

kreativitet ur vilken identiteten föds. Nilsson (2010) diskuterar vad som 

skapar identifikation inom just skateboardkulturen. Hon diskuterar till 

synes kring yttre attribut som till synes kan skapa en viss gemenskap men 

av resonemanget framgår ändå att det är den kroppsliga aktiviteten som 

skapar den största identifikationen. 

En skatare är ingen skatare utan bräda eller den 

teknik med vilken brädan manövreras. Visserligen 

innehåller skatarkulturen en mängd kännetecken, så 
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som en viss typ av kläder eller andra kroppsnära 

stilartefakter, och möjligtvis kan man med hjälp av 

dessa se ut som en skatare. Men de aktörer som jag 

tar fasta på här, har mer att göra med ett 

förkroppsligande av en bruksrelaterad erfarenhet 

än en allmän identifikation med en viss grupp. […] 

Sätten att använda kroppen på är något man lär sig 

och som i sin tur ofta är beroende av den utrustning 

som är förbunden med en viss kroppslig aktivitet. 

(Nilsson 2010: 87) 

Identifikation förefaller alltså vara ett resultat av en konstruktion, något 

som inövas. Nilsson (2010) lyfter här att det inte räcker att känna en allmän 

identifikation med en viss grupp utan att det krävs ett förkroppsligande 

som inövas genom en viss aktivitet. Det förefaller ändå vara så att fysiska 

attribut är av stor vikt identifierar den kroppsliga aktiviteten. Vidare tycks 

det vara så att identifikationen till en viss grupp förutsätter att det finns 

andra individer och grupper utanför gemenskapen som kan identifiera 

skateboardåkaren som just skateboardåkare.  

Även om manipulationen sker i sortens materiella 

figuration är det identifieringen av sorten som utgör 

ingången till en viss kroppslighet och en gemensam 

kroppskultur. Den repertoar av sorter som ingår i 

skatandets terräng är identifierbara även för dem 

som inte är en del av skatargemenskapen. Men 

identifikationen förutsätter en kroppslighet som är 

erkänd utanför den enskilda kroppskulturella 

sfären. (Nilsson 2010: 188) 

Detta tycks alltså innebära att de attribut som en skejtare vill identifiera sig 

med kräver ett erkännande från de som inte tillhör samma gemenskap. 

Bäckström (2005) diskuterar vidare hur identifikationsbilderna inom 

skateboardkulturen ser ut. Hon lyfter ett resonemang där Schoug 

diskuterar idrottsidoler och rockidoler i relation till varandra: 

De solida värderingarna kan ofta sättas i samband 

med idrottsrörelsen folkrörelseideologi. Hos 

rockmusiken å andra sidan finns en möjlighet till 
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identifikation med någon som föräldrarna inte 

känner till något om, och därmed finns en potential 

till generationsuppror. […]Brädsporternas uttryck 

ligger betydligt närmare det rebelliska och 

upproriska som finns inom rockmusiken, än de 

rosenkindade och äppelkäcka inom idrotten. 

(Bäckström 2005: 157-158) 

Skateboardåkning lyfts alltså här som något rebelliskt och upproriskt. 

Vidare framstår det som att uttrycket som aktiviteten förmedlar är närmare 

sammankopplat till rockmusikens ideal än idrottens. Bäckström (2005) 

lyfter vidare en händelse vid en skateboardtävling som förefaller 

symbolisera hennes bild av hur ett skapande av identifikationsbilder inom 

skateboardkulturen kan se te sig. Hon utläser ett skapande av 

identifikationsbilder inom skateboardkulturen som gränsöverskridande 

och ifrågasättande genom det sätt på vilket speakern omnämner åkarna. 

Stop skating you radical skaters var hans 

återkommande utrop för att försöka ge plats åt 

tävlande. Budskapet är tvetydigt. Samtidigt som 

han vill få streetytan tom för nästa åkares räkning, 

bär åkarna med sig det radikala som positiva 

identifikationsbilder. Det radikala återkommer i 

brädsportpress i både text och bild som ett 

utmanande av gränser på flera plan. (Bäckström 

2005: 130) 

Tolkningen av det sätt på vilket speakern agerar tycks alltså vara att det 

sker ett uppmuntrande av skateboardåkare att utmana gränser och att de 

genom denna uppmuntran skapar en identifikation till det radikala. Detta 

uppmuntrande verkar också förekomma i text och bild i andra forum. 

Bäckström (2005) lyfter ett resonemang kring hur bilder som finns inom 

populärkulturen kan agera identifikationsobjekt.  

Sernhede menar, att de bilder av det Andra som 

finns i populärkulturen kan fungera som 

identifikationsobjekt och projiceras på annanheten, 

och som sådan projektion säga mer om användaren 
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av den stereotypa bilden än om vad bilden i sig sägs 

beteckna. (Bäckström 2005:198) 

För att skapa identifikation verkar det alltså också krävas att det utanför 

den enskilda kroppskulturella sfären finns en betraktare som kan bekräfta 

varandet. Identifikation av detta slag tycks förutsätta att en utomstående 

ska kunna associera rumsligt ianspråktagande och en viss typ av fysisk 

aktivitet till den grupp vari identifikationen består. 

Andra utomstående kunde också enkelt identifiera 

och associera ett sådant kroppsligt 

ianspråkstagande med en grupp ungdomar som var 

kända för dem. Idag när parkour blivit ett globalt 

objekt är det en hög grad av kroppsteknisk 

erfarenhet som ska erövras för en oerfaren 

nybörjare. Det krävs en hel del mod av den enskilde 

traceuren att våga testa, misslyckas och förbättras 

till allmän beskådan. (Nilsson 2010: 190) 

För att kunna identifiera sig med ett visst slags fysisk aktivitet verkar det 

krävas en kroppsteknisk erfarenhet. Detta förefaller vara något som ska 

erövras och det tycks enligt Nilsson (2010) krävas mot av en oerfaren 

nybörjare att göra det till allmän beskådan. Vad gäller identifikation vid 

skapandet av de urbana rummen förefaller det vara så att arkitekter 

applicerar identifikationen av dem själva vid skapandet av platser och rum, 

alternativt att standardiserande normer ligger till grund för ritandet. 

Arkitekter har kritiserats för att ha en vag 

föreställning om begreppet kropp och hur det 

förhåller sig till den arkitektur de gestaltar. Med 

utgångspunkt i brittisk arkitektpraktik skriver 

geografen Bob Imrie (2003) att om kropp alls 

medvetandegörs är det på ett allmänt och 

självidentifierande plan, alternativt genom de 

standardiserade mått som olika byggnormer 

föreskriver. […] Arkitekters förhållande till och 

begreppsliggörande av kroppen är därmed 

utelämnad till en standardiserad norm eller en 

individualiserad och högst specifik kroppslig 
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erfarenhet som – sett över hela fältet – osynliggör 

alla de som inte överensstämmer med den 

genomsnittlige arkitekten. (Nilsson 2010: 202) 

Detta verkar alltså indikera att alla som inte överensstämmer med den 

genomsnittlige arkitekten (omnämnd i maskulinum) osynliggörs. 

Sammanfattningsvis verkar alltså identifikation vara något som skapas och 

inövas. Det tycks handla om att tillförskansa sig rätt attribut, att anamma 

rätt attityd samt att agera kroppsligt på det sätt vilket är gemensamt för 

den aktuella gruppen. Det förefaller vara så att skateboardkulturen 

uppmuntrar skejtare att vara radikala och gränsöverskridande. Vidare 

verkar detta agerande kräva att det finns utomstående betraktare som kan 

identifiera en gemenskap. Slutligen verkar alltså arkitekter utgå ifrån sig 

själva vid skapandet av urbana rum, vilket kan leda till att de individer 

som inte överensstämmer med arkitektens självbild osynliggörs. 

4.3. KONTROLLERA 

Att äga den manliga blicken och att ha tolkningsföreträde till det som 

betraktas innebär enligt Mulvay (1975) att besitta kontroll. Begreppet 

kontroll gav alltför många träffar i det empiriska materialet och många 

träffar bedömdes vara utom relevans. För att reducera antalet sökord samt 

för att fånga en aktiv handling modifierades sökordet till kontrollera. I båda 

avhandlingarna förefaller begreppet användas i sammanhang gällande 

kontroll av det urbana rummet. Den ena avhandlingen fokuserar till synes 

mer på arkitektoniska och planerande sammanhang medan den andra 

fokuserar på vuxenvärldens kontroll av unga människor.  

Bäckström (2005) lyfter Liebergs resonemang kring vuxenvärldens kontroll 

av det offentliga rummet: 

Lieberg menar, att detta kan räcka för att det ska 

uppstå territoriella konflikter mellan ungdomar och 

vuxna. Han pekar på en ständigt pågående 

generationskamp om kontrollen av det offentliga 

rummet. Vuxna inför regler och vidtar åtgärder för 

att kontrollera och disciplinera ungdomarna. Att ha 

genomskinliga vindskydd vid busshållplatser är ett 
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sätt, föräldravandringar ett annat. Men även att 

bygga in köpcentrum och offentliga torg kan 

betraktas som kontroll av det offentliga rummet. 

(Bäckström 2005: 213) 

Kontrollen exemplifieras med genomskinliga busshållplatser, att bygga in 

köpcentrum och offentliga torg samt föräldravandringar. Detta kan alltså 

tolkas som ett resonemang om kontroll av det offentliga rummet ur två 

perspektiv och två olika skalor; de första exemplen vittnar om en typ av 

kontroll som upprättas vid skapandet av rummet och det senare om en typ 

av kontroll som upprätthålls när rummet redan är skapat. Bäckström (2005) 

fortsätter detta resonemang med: 

När Lieberg studerar vem eller vilka som använder 

respektive kontrollerar en plats skiljer han på 

platser, som har bestämda funktioner och 

användningsområden och platser som inte har det. 

Han talar om platsers primära och sekundära 

funktion, liksom platsers avsedda användning och 

faktiska användning. En tredje aspekt är den 

faktiska användningens symboliska betydelse. 

(Bäckström 2005: 217) 

Detta förefaller vara ett belysande av sambandet mellan den aktivitet en 

plats planeras för och hur platsen faktiskt kommer att användas, att detta 

alltså kan skiljas åt. Det verkar också som att användningen av en plats kan 

få en symbolisk betydelse. Vidare menar Bäckström (2005) att detta kan 

vara en fråga om demokrati och hon lyfter en debatt om Obsan, 

Observatorielunden i Stockholm: 

När ungdomar brukar dammen i 

Observatorielunden aktiveras för det första 

socialarbetare i Parkleken som ligger nästgårds. 

Genom en förankring i denna institution får 

aktiviteten legitimitet, men kan också kontrolleras. 

Ungdomarnas aktiviteter får översyn och insyn. 

Sociala och kulturella normer kan värnas, gränser 

kan vaktas eller sättas. För föräldrar innebär detta 
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en trygghet, för ungdomarna en begränsning. 

(Bäckström 2005: 219) 

Det framstår alltså som att samhället kan kontrollera ungdomar genom att 

ha vuxna människor som arbetar i närheten där ungdomarnas aktivitet 

sker. Det verkar som att detta kan bidra till att ungdomarnas verksamhet 

på platsen accepteras men att den genom detta samtidigt kontrolleras. 

Genom kontrollen verkar det också som att kulturella normer och gränser 

kan tillkomma och bevaras, vilket kan begränsa de ungdomar som här 

agerar i det urbana rummet. Nilsson (2010) lyfter olika projekt där 

processen sett annorlunda ut i förhållandet mellan inblandade parter: 

Till skillnad från konventionell byggprojektering är 

förhållandet mellan beställare, arkitekt och brukare 

mer otydligt. Inte sällan är rollerna omkastade. 

Platserna för interaktion skiljer sig åt, men de 

förenas i en attityd av små ekonomier och enkelt 

ihopfogade strukturer. Man är mindre intresserade 

av att polarisera sig gentemot modernismen som stil 

och desto mer upptagen av att komplettera dess 

tillvägagångssätt för att manövrera en urbanitet 

som inte går att överblicka och planeringsmässigt 

kontrollera. (Nilsson 2010: 123-124) 

Det kan tolkas som att det är eftersträvansvärt att skapa en stadsmässighet 

som inte går att planeringsmässigt kontrollera. Det verkar handla om att 

skapa alternativa byggprocesser för att kunna skapa en ny typ av 

okontrollerade urbana rum, att det alltså inte enbart handlar om de fysiska 

strukturerna utan även om de processer som föranleder dessa. Vidare 

belyser Nilsson (2010) ett resonemang om frihet i handlingsutrymmet: 

Deleuze och Guattaris släta rum kännetecknas av 

frihet i handlingsutrymmet som åskådliggörs med 

en nomadisk regionalitet (IBID: 387-467). Nomaden 

är för Deleuze och Guattari en figuration som 

företräder den rhizomatiska förmågan att uppstå i 

varje punkt och att upprätthålla ett handlingsfält – 

regionen – utan en kontrollerande regeluppsättning 
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som tilldelar rummet definitiva värden. (Nilsson 

2010: 48) 

Frihet i handlingsutrymmet tycks här beskrivas med hjälp av nomadisk 

regionalitet.  Författaren refererar till idéer som utgår ifrån att ett 

handlingsfält kan upprätthållas utan kontroll som förutsätts tilldela 

rummet definitiva värden. Häri går att härleda en uppfattning om att det 

just den regelmässiga, och således uttalade, kontrollen som inskränker på 

platsens funktion och värde. Dock uppmärksammans i detta sammanhang 

att det nomadiska inte kan planeras bort: 

Det nomadiska kan inte planeras bort, eller för den 

delen ställas i något enkelt motsatsförhållande till 

det räfflade rummets gränser. De är båda samtidigt 

närvarande, om än inte alltid synliga. En nomadisk 

företeelse som leken kan dyk upp även i det mest 

kontrollerade och kontrollerande rumsliga 

ordningar. Den tar också, till viss del, avstamp i 

dessa. (Nilsson 2010: 49) 

Det framstår alltså som att även det kontrollerade rummet påverkas av 

andra premisser än det planerade. Författaren lyfter att aktiviteter inte kan 

planeras bort vilket kan indikera på att kontrollen över rummet kan övertas 

av de som befolkar det – och således kontrolleras av andra strukturer och 

premisser än de för rummet avsedda. Detta exemplifieras av författaren 

genom att hon lyfter en appropriation av stadsrummet i form av fysisk 

aktivitet. Hon menar till synes att inte heller modernismens planerade 

miljöer skulle vara strikt kontrollerbara. 

På sitt sätt är traceurerna ett indirekt svar på den 

kritik som Koro-Sefaty riktar mot föreställningen att 

modernismens planerade miljöer skulle kunna 

kontrollera och diktera den appropriation som 

kommer med dem som tar dess platser i anspråk. 

Det vardagliga bruket introducerar alltid spontana 

och oförutsedda element. Alla miljöer kan föda och 

stödja ett oändligt antal terränger, men därmed inte 

sagt att alla terränger är möjliga i samtliga miljöer. 

Precis som förhållandet mellan en viss miljö och 
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bruket av den inte är förutbestämt, är det inte heller 

godtyckligt. (Nilsson 2010: 160) 

Det verkar som att det finns urbana rum erbjuder ej förutbestämda 

möjligheter men att det inte är en slump vilka som kommer ifråga och 

realiseras. Det framstår alltså genom detta som urbana rum kan skapa 

förutsättningar för många aktiviteter men att alla aktiviteter inte lämpar sig 

i alla urbana rum.  

Sammanfattningsvis förefaller båda avhandlingarna uttrycka ett medvetet 

resonemang om att olika premisser påverkar kontrollen av stadsrummet. 

Detta verkar hos båda författarna föranleda en diskussion kring olika 

nivåer av kontroll: den som av arkitekter, planerare och ”vuxenvärlden” 

planeras och den kontroll som senare uppstår när ett stadsrum befolkas av 

olika individer. Nilsson (2010) förefaller alltså mena att det inte går att 

kontrollera ett stadsrum fullt ut genom utformningen av dess miljöer. 

Bäckström (2005) lyfter dock ett resonemang om att olika individer ändå 

kan kontrollera varandra i stadsrummet och att normer på så sätt kan 

bevaras och verka begränsande. 

4.4. SUBJEKTIV/OBJEKTIV 

Att äga den manliga blicken handlar om att aktivt betrakta något och att 

således vara subjekt. Det som betraktas agerar objekt och detta har ofta 

förknippats med kvinnor. Sökningar på begreppen objekt och subjekt gav 

alltför många träffar, i synnerhet begreppet objekt. I Nilssons (2010) 

avhandling förekom objekt ofta i betydelsen av ett ting varför bedömningen 

gjordes att det inte var relevanta träffar. Sökordet modifierades till subjektiv 

och objektiv för att reducera antalet träffar samt för att istället fånga en aktiv 

handling genom bedömningen av vad som förefaller vara subjektivt och 

objektivt. Träffarna på dessa sökord visar på att Bäckström (2005) till stor 

del fokuserar på identitet och identitetsskapande medan Nilsson (2010) 

begränsar sig till att behandla urbana rum. 

Bäckström refererar till Fornäs resonemang om identitet där det förefaller 

vara så att identiteten byggs upp av en objektiv nivå, en subjektiv nivå och 

en som både är objektiv och subjektiv: 
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Fornäs reder ut identitetsbegreppets komplexitet 

genom att ta utgångspunkt i tre nivåer: en objektiv 

(yttre), en subjektiv (inre) och en delad 

(intersubjektiv). Den yttre identiteten exemplifierar 

han med objektivt fysiska materiella egenskaper 

eller objektiverade mätbara dito som politiska och 

ekonomiska kategorier. De ramar in oss som 

grupper eller individer vare sig vi är medvetna om 

det eller inte. Den inre identiteten är psykisk och 

beskrivs som en unik jagkänsla som varje enskild 

individ har. Den intersubjektiva nivån handlar om 

sociokulturella positioner, med andra ord om hur vi 

kategoriseras av andra och med vilka kategorier vi 

själva identifierar oss. (Bäckström 2005: 56-57) 

Av detta resonemang går det alltså att utläsa att den objektiva nivån 

handlar om fysiska eller objektiverande egenskaper som, medvetet eller 

omedvetet, definierar oss. Den subjektiva nivån förefaller vara en 

individuell psykisk jagkänsla. Den nivå som är en blandning av dessa två 

verkar handla om hur vi, och andra, väljer att definiera oss sociokulturellt.  

Bäckström lyfter ett resonemang om identitetsskapande där det förefaller 

vara så att mening och identitet skapas såväl subjektivt som via en 

kollektiv plattform: 

Genom Ants berättelse tydliggörs, hur identitet och 

mening skapas på ett subjektivt och kollektivt plan i 

förhållande till de sociala och kulturella strukturer, 

som finns att förhålla sig till, men också hur hans liv 

sätter spår i det sociala och kulturella. (Bäckström 

2005: 281) 

Det subjektiva förefaller alltså förhålla sig till det kollektiva planet såsom 

att kulturella och sociala strukturer skapar ramar inom vilka 

identitetsskapandet kan ske. Vidare framstår det som att detta 

identitetsskapande i sin tur gör kulturella och sociala avtryck. Nilsson 

(2010) lyfter däremot ett resonemang som hävdar att terräng inte skapas 

subjektivt: 
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Terräng är, enligt Steinbock, inget som vi subjektivt 

skapar eller något vi ensidigt måste anpassa oss till. 

(Nilsson 2010: 133) 

Det belyses alltså samtidigt att terrängen inte är något som användandet 

absolut måste infoga sig efter.  

Sammanfattningsvis förefaller det vara så att identiteten kan indelas i tre 

olika nivåer, bestående av en subjektiv del, en objektiv del och en som 

består av båda dessa nivåer. Vidare framstår det som att identitet och 

mening skapas såväl av subjektivt som via en kollektiv plattform. Det 

förefaller alltså vara så att det subjektiva inrättar sig efter den kollektiva 

plattformen genom att sociala och kulturella strukturer sätter gränser inom 

vilka identiteten kan skapas. Detta verkar också ske omvänt såsom att 

identitetsskapandet ger avtryck i de kulturella och sociala strukturerna. 

Dock verkar det även föras resonemang om att terrängen inte skapas 

subjektivt, men att det samtidigt inte är något som användandet absolut 

måste anpassa sig efter.  

4.5. KVINNLIG/MANLIG 

Sökorden kvinnlig och manlig gav inga träffar i Nilssons (2010) 

avhandling. Däremot gav sökorden ett antal träffar i Bäckströms (2005) 

avhandling då denna innehåller ett avsnitt om genuskonstruktion.  

Bäckström (2005) påtalar att hon vid sina observationer kunnat iaktta att 

det varit fler killar än tjejer som har åkt skateboard: 

Det finns även tydligt observerbar kvantitativ 

manlig dominans. Det har varit fler pojkar och män 

som åkt skateboard än flickor och kvinnor vid de 

tillfällen jag observerat och deltagit i 

skateboardsammanhang. (Bäckström 2005: 174) 

Här verkar Bäckström (2005) utgå från begreppet manlig ifråga om 

biologiskt kön och hon tycks utgå ifrån att detta går att avgöra om en 

människa genom enbart observation. Vidare beskriver Bäckström att ”De 

flesta av mina informanter har också varit av manligt kön” (Bäckström 2005: 93). 

Det verkar även här vara så att Bäckström (2005) talar om manligt kön som 
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ett förgivettagande om att det är det biologiska könet som avses. Detta står 

i kontrast till de resonemang hon för om genus som något som konstrueras.  

[…] det kroppsligt förankrade, socialt och kulturellt 

konstruerade könet [skapas, förf. anm.] i och genom 

praktiker, som i stor utsträckning är estetiska. 

(Bäckström 2005: 176) 

Bäckström (2005) gör till synes en beskrivning av hur estetiska attribut som 

uttrycker skateboardkulturen kan konstruera genus. Hon lyfter ett exempel 

från en butik där en skyltdocka kläs på av en butiksanställd. Dockan kläs 

som tjej, med kläder som inte finns till salu i butiken.  

Att tjejer vanligtvis inte åker skateboard är något 

som också blir aktuellt då David, som jobbar extra i 

butiken gör om skyltningen. Han klär upp en av de 

relativt könlösa grå skyltdockorna av skumgummi i 

rosa strumpbyxor och kläder från tjejavdelningen. 

Strumpbyxorna finns inte till salu i butiken utan är 

medplockade från annat håll. De grå 

skumgummidockorna har inga ansiktsdrag och inte 

heller några fingrar, tår eller hår. När David gör en 

tjej av dockan ger han henne inte bara 

strumpbyxorna som kvinnliga attribut, hon får även 

hår av blått presentsnöre som han gör lockar av 

med hjälp av en sax, röda läppar och bröst av 

papper under tröjan. De röda läpparna väljer han så 

småningom att inte fästa på dockans ansikte. De 

passar inte, tycker han. David konstruerar 

bokstavligen genus estetiskt i denna praktik, när 

sätter på henne kläder som i färger och utförande 

konnoterar femininitet och lägger till kroppsliga 

attribut. (Bäckström 2005: 173) 

Detta verkar tolkas som en bekräftelse på att det inte är så vanligt med 

tjejer som åker skateboard. Här handlar det till synes heller inte enbart om 

att klä dockan med ett biologiskt kön, det räcker således inte att ge dockan 

sådana kroppsliga attribut, utan det handlar om att dockan ikläds andra 

kläder än de kläder som i butiken verkar säljas till killar. Vidare kläs 
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dockan med en annan frisyr samt smink. Det tycks vara så att Bäckström 

(2005) ser denna händelse som ett konstruerande av genus.  

Intressant att notera är att de befintliga dockorna beskrivs som relativt 

könlösa. Det förefaller vara så att dockorna förutsätts följa normen kring 

vilka som åker skateboard och således föreställa män, men att dessa måste 

utsmyckas med hår, smink och kvinnliga kläder för att tolkas som kvinnor – 

det vill säga något annat än normen män. 

Vidare menar Bäckström (2005) att dessa estetiska praktiker är belägna på 

ett kollektivt plan. Det förefaller vara så att skatekulturen såväl konstruerar 

gemensamma värden som att gemensamma värden konstruerar 

skatekulturen: 

Praktikerna ligger på en kollektiv nivå, där 

konstruktionen av gemensamma värden pågår i en 

ömsesidig process. Dessa praktiker har dock stor 

inverkan på individnivå och förhåller sig också till 

en övergripande samhällelig eller strukturell nivå. 

Att åka bräda blir per definition genom dessa 

praktiker något maskulint. (Bäckström 2005: 279) 

Det framstår som att dessa värden även är kopplade till samhället i stort 

och att de förhåller sig till de strukturer som där finns. Det lyfts ett 

resonemang om Den Andre som förefaller vara sammankopplat med 

kvinnor som åker skateboard. Detta verka vara ett resonemang om 

kvinnans olika uppgifter till varande: 

Den Andre är naturligtvis också den kvinnliga 

brädsportaren. Hon är lockande som den exotiska 

kvinnan och kvinnan som objekt. Men hon är också 

utmanande och hotande, därför blir hon även 

utesluten. Hela frihetsbegreppet och dess koppling 

till diskussionen om gränsdragande är förankrat i 

konstruktionen av maskulinitet.  Kvinnliga 

brädsportare utgör därför en fara för hela den 

livsstil som finns knuten till brädåkandet. 

(Bäckström 2005: 198) 



Karolina Wendel  Kandidatarbete 

FP11  Fysisk Planering, FM1473 

Juni 2014  Blekinge Tekniska Högskola   
 

 

 

41 

 

Detta leder till synes till att tjejer blir uteslutna ur skategemenskapen på 

grund av att de som objekt är lockande och utmanande. Detta förefaller 

hota skatekulturens existens då tjejers varande bryter mot den maskulina 

normen som utgör dess arena. Att skejtarnas arena är maskulin förefaller 

vara något som de själva beskriver: 

Skateboard beskrivs av skejtare som en maskulin 

arena. Kvinnliga skejtare segregeras samtidigt och 

beskrivs som för veka för aktiviteten. (Bäckström 

2005: 192) 

Skejtare verkar här vara synonymt med killar då de samtidigt beskriver 

kvinnliga skejtare vara för veka för att åka skateboard. Bäckström (2005) 

lyfter dock att det finns tjejer som åker skateboard och det verkar som att 

detta är något hon uppmuntrar. 

Anna, Pippi och Madicken ger utlopp för en 

betydligt mer alternativ maskulinitet än vad de 

skateboardåkande unga männen gör, när de bara 

genom sin skateboardåkande praktik bryter 

genusmönstret. De utövar aktiviteten i stället för att 

stå vid sidan av arenan med handväskorna på axeln 

och observera sina manliga kontrahenter. Därmed 

kan man säga, att den hegemoniska maskulinitet 

som jag menar produceras inom skateboard som 

subkultur, har sina sprickor. Där finns trots allt 

utrymme för skejtare som har kvinnligt kön, även 

om de måste vara (minst) lika bra som killarna för 

att räknas, och även om de då riskerar att bli 

betraktade som ett hot. (Bäckström 2005: 199-200) 

Det framstår som att Bäckström (2005) med positiva ordalag beskriver hur 

tjejer kan vara fysiskt aktiva och själva ta arenan i besittning istället för att 

observera skejtande killar. Till synes är det fler barriärer för tjejer än för 

killar att överskrida vid fysisk aktivitet av detta slag, då tjejer måste vara 

duktiga på det de gör och samtidigt utsättas för att ses som ett hot från de 

andra skejtarna. Detta tycks ses som en möjlighet till att bryta 

genusmönstret och den manliga normen inom skatekulturen. 
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Sammanfattningsvis förefaller Bäckströms (2005) avhandling alltså ge 

uttryck för att skateboardåkning främst sker på en arena approprierad av 

killar och män. Skatekulturen verkar konstrueras av manlighet samtidigt 

som den på samma gång förefaller konstruera manlighet. Detta verkar ske 

såväl genom de värden som genomsyrar skategemenskapen som genom 

den estetik som skatekulturen omhuldas av. Det framkommer att de 

värden som finns inom skatekulturen är kopplade till samhället i stort och 

de strukturer som där återfinns. Bäckström (2005) belyser att de flesta 

skejtare som hon observerat har varit av manligt kön. Samma majoritet 

återfinns bland hennes informanter. När dessa upplysningar ges förefaller 

det vara det biologiska könet som åsyftas. Tjejer förefaller segregeras inom 

skateboardåkandet då de ses som ett hot mot den kultur och struktur som 

skejtandet omges av. Bäckström (2005) verkar ändå driva tesen att denna 

kultur med inbyggda genusstrukturer är möjliga att omvandla genom att 

tjejer ägnar sig åt denna fysiska aktivitet. Nilssons (2010) avhandling var 

alltså i avsaknad av såväl begreppet kvinnlig som manlig.  

4.6. SAMMANFATTNING 

Att utläsa av analysen förefaller det vara så att det/den betraktade kan 

betraktas på olika sätt beroende på vilket förhållningssätt betraktaren har. 

Det som betraktas kan till synes påverkas av dess betraktare. Vidare 

framstår det som att skateboardåkarna reproducerar den bild som 

utomstående betraktare skapat. Detta reproducerande inkluderar såväl 

kroppslighet som attityder och yttre attribut. Skejtarna verkar både 

konstrueras av och konstruera den kontext de befinner sig i. Nilsson (2010) 

lyfter dock ett resonemang som tolkas som att idrott förutsätts vara 

autentisk vilket innebär att utövarna och dess kroppar antas vara fria i sitt 

agerande. Detta skiljer sig från performance där det tolkas som att en 

betraktare ger upphov till självmedvetenhet. Bäckström (2005) antas 

beskriva sig själv som betraktare utan att specificera detta närmare, vilket 

kan ge intrycket av en undermedveten tanke om att det som betraktas är en 

vedertagen sanning fri från tolkning.  

Identifikation verkar vara något som skapas och inövas. Det tycks handla 

om att tillförskansa sig rätt attribut, att anamma rätt attityd samt att agera 

kroppsligt på det sätt vilket är gemensamt för den aktuella gruppen. Det 

förefaller vara så att skatekulturen uppmuntrar skejtare att vara radikala 
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och gränsöverskridande. Vidare verkar detta agerande kräva att det finns 

utomstående betraktare som kan identifiera en gemenskap. Arkitekter 

verkar utgå ifrån sig själva vid skapandet av urbana rum, vilket kan leda 

till att de individer som inte överensstämmer med arkitektens självbild 

osynliggörs. 

Båda avhandlingarna tycks uttrycka ett medvetet resonemang om att olika 

premisser påverkar kontrollen av stadsrummet. Detta verkar hos båda 

författarna föranleda en diskussion kring olika nivåer av kontroll: den som 

av arkitekter, planerare och ”vuxenvärlden” planeras för och den kontroll 

som senare uppstår när ett stadsrum befolkas av olika individer. Nilsson 

(2010) förefaller mena att det inte går att kontrollera ett stadsrum fullt ut 

genom utformningen av dess miljöer. Bäckström (2005) lyfter dock ett 

resonemang om att olika individer ändå kan kontrollera varandra i 

stadsrummet och att normer på så sätt kan bevaras och verka begränsande. 

En människas identitet förefaller kunna indelas i tre olika nivåer, bestående 

av en subjektiv del, en objektiv del och en som består av båda dessa nivåer. 

Vidare framstår det som att identitet och mening skapas såväl av subjektivt 

som via en kollektiv plattform. Det förefaller alltså vara så att det 

subjektiva inrättar sig efter den kollektiva plattformen genom att sociala 

och kulturella strukturer sätter gränser inom vilka identiteten kan skapas. 

Detta verkar också ske omvänt såsom att identitetsskapandet ger avtryck i 

de kulturella och sociala strukturerna. Dock verkar det även föras 

resonemang om att terrängen inte skapas subjektivt, men att det samtidigt 

inte är något som användandet absolut måste anpassa sig efter.  

Nilssons (2010) avhandling var i avsaknad av såväl begreppet kvinnlig som 

manlig men Bäckströms (2005) avhandling förefaller ge uttryck för att 

skateboardåkning främst sker på en arena approprierad av killar och män. 

Skatekulturen verkar konstrueras av manlighet samtidigt som den på 

samma gång förefaller konstruera manlighet. Detta verkar ske såväl genom 

de värden som genomsyrar skategemenskapen som genom den estetik som 

skatekulturen omhuldas av. Det framkommer att de värden som finns 

inom skatekulturen är kopplade till samhället i stort och de strukturer som 

där återfinns. Bäckström (2005) belyser att de flesta skejtare som hon 

observerat har varit av manligt kön. Samma majoritet återfinns bland 

hennes informanter. När dessa upplysningar ges förefaller det vara det 

biologiska könet som åsyftas. Tjejer förefaller segregeras inom 
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skateboardåkandet då de ses som ett hot mot den kultur och struktur som 

skejtandet omges av. Bäckström (2005) verkar ändå driva tesen att denna 

kultur med inbyggda genusstrukturer är möjliga att omvandla genom att 

tjejer ägnar sig åt denna typ av fysiska aktivitet.  
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5. DISKUSSION OCH 

SLUTSATS 

5.1. DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fysisk aktivitet i urbana 

rum förhåller sig till könsstereotypa föreställningar och underliggande 

strukturer. Uppsatsen ämnar även diskutera om det föreligger risk för att 

planering av fysisk aktivitet i urbana rum reproducerar könsstereotypa 

föreställningar och underliggande strukturer.  

Den problemformulering som uppsatsen ämnar svara på är ”Hur förhåller 

sig föreställningar om genus till fysisk aktivitet i det urbana rummet?”. 

Diskussionen ämnar ställa det som framkommit ur analysen mot studier 

gällande jämställdhet, genus och den manliga blicken vilket redogörs för i 

forskningsöversikten.  

Plan- och bygglagens (2010:900) portalparagraf uttrycker att ett av den 

fysiska planeringens syften är att främja jämställdhet (Larsson & Jalakas 

2008). Då detta inte preciseras närmare ställs den grundläggande 

följdfrågan gällande vad paragrafen avser med jämställdhet? Jämställdhet 

handlar om att uppnå jämlikhet mellan kvinnor och män men 

tillvägagångssättet för att nå detta mål kan diskuteras då detta till synes 

grundar sig på ett brett forskningsfält inom vilket konsensus inte fullt ut 

råder (Mark 2007). 

Denna uppsats har utgått från perspektivet kvalitativ jämställdhet vilket 

avser att underliggande strukturer och normer måste förändras för att 

uppnå jämställdhet (Larsson & Jalakas 2008; Mark 2007). För att belysa 

underliggande strukturer och studera uppsatsens empiri har det teoretiska 

perspektivet vidare utgjorts av begreppet genus, det vill säga belysandet av 

att kön kan vara konstruerat vid sidan om biologiskt, samt den manliga 

blicken som hämtats ur Mulvays (1975) idéer, vilket öppnar upp för ett 

analyserande av vem som äger blicken till det som betraktas; vem betraktar 

vad och ur vems synvinkel?  

Som redogjorts för skiljer sig de båda avhandlingarna åt såtillvida att 

Bäckström (2005) inriktar sig på sociala strukturer medan Nilsson (2010) 
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fokuserar på de fysiska sådana. Krook (2014) lyfter dock vikten av att se 

korrelationen mellan de sociala och fysiska strukturerna. Ur detta 

perspektiv är det intressant att addera Listerborns (2007) belysande av att 

kropp och rum inte går att separera, då vi oundvikligen ständigt befinner 

oss med en kropp i ett rum. Krook (2014) menar att det är viktigt att 

förhålla sig till de sociala strukturer som kan påverka hur de planerade 

fysiska strukturerna kan komma att användas.  

Båda avhandlingarna lyfter frågan om kontroll av de urbana rummen. Å 

ena sidan framgår det av analysen att det sker ett sökande efter att skapa 

urbana rum som inte är möjliga att kontrollera. Nilsson (2010) lyfter ett 

projekt där arkitekter genom en annan typ av process än den 

konventionella försöker åstadkomma detta. Å andra sidan vittnar analysen 

om att ett redan skapat rum kontrolleras av övriga strukturer och normer i 

samhället. Wilson (1992) belyser hur kvinnor ur ett historiskt perspektiv 

har kontrollerats i stadens urbana rum. I relation till Nilssons (2010) 

beskrivning av hur arkitekter söker skapa fria, okontrollerade rum är det 

intressant att såväl Wilson (1992) som Larsson och Jalakas (2008) lyfter att 

äldre utopister och planerare sökte skapa urbana strukturer och rum för att 

kontrollera kvinnor. Wilson (1992) lyfter att många män har sökt definiera 

kvinnan som motpol till mannen och att dessa idéer förefaller ha legat till 

grund för stadsutopier som Larsson och Jalakas (2008) visar på har givit 

resonans till svensk planering i modern tid. De redogör för hur det svenska 

folkhemsbygget skedde med en klar tanke om hur livet skulle organiseras 

och vari kvinnans plats skulle ges i detta.  

Nilsson (2010) belyser dock i sin avhandling att inte ens modernismens 

fysiska strukturer lyckas kontrollera dess brukare. Hon lyfter som exempel 

på detta parkour som ett sätt på vilket det urbana rummet kan ianspråktas. 

Parkouren förkroppsligar genom detta det resonemang som handlar om att 

ett stadsrum används till något annat än det för platsen avsedda. Hon 

uttrycker dock tankar om att det krävs en viss kroppsteknisk kompetens 

för att klara av detta; någonting hon menar kräver mod att söka uppnå som 

nybörjare då detta sker till allmän beskådan. Detta föranleder ett 

ifrågasättande av vilka individer som kan uppbringa detta mod och vilka 

grundläggande förutsättningar som finns för detta? Listerborn (2007) 

belyser att rätten till rummet avspeglas av vem vi är, vilka kroppar vi har – 

att vi kroppsligt är olika. Young (2008) för ett resonemang om att kvinnors 
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kroppar begränsas av vetskapen om att de är betraktade. Hon menar att 

kvinnor sluter sina kroppar och inte nyttjar sin fysiska kapacitet till fullo då 

detta skulle kunna tolkas som ett inbjudande av den objektiverande blicken 

som betraktar dem. Vidare påstår hon att kvinnor är fysiskt 

funktionshindrade i ett sexistiskt samhälle. Så det mod som Nilsson (2010) 

menar krävs för att fysiskt ta det urbana rummet i besittning förutsätter 

olika mycket ansträngning beroende av vilket biologiskt kön en individ 

antas ha? Eller bör det här, som Krook (2014) menar, ske ett belysande av 

korrelationen mellan de fysiska och sociala strukturerna? Och hur 

samspelar detta perspektiv med Bäckströms (2005) belysande av att 

kvinnliga skateboardåkare måste vara väldigt duktiga för att räknas som 

lika bra som de manliga? Det förefaller dock ske en tvetydig argumentation 

då såväl Bäckström (2005) som Krook (2014) menar att befintliga 

genusstrukturer är möjliga att bryta ner genom att tjejer ägnar sig åt fysisk 

aktivitet i det urbana rummet.  

Gemzöe (2002) påtalar liberalfeminismens strävan efter att inneha samma 

status som män och att det genom radikalfeminismen växte fram en kritik 

mot detta synsätt, då de ansåg att fokus istället borde riktas mot kvinnor 

och det faktum att det som traditionellt har förknippats med detta kön 

konsekvent nedvärderats. Det kan här inte undgås att göra en koppling till 

de motsatspoler som i uppsatsens inledning beskrevs angående 

skateparkernas vara eller icke vara: Ska tjejer uppmuntras att åka 

skateboard, precis som killarna gör, eller ska tjejer uppmuntras att agera 

inom de fysiskt aktiva domäner som traditionellt skattats lägre? Om svaret 

vore det senare skulle det till viss del föranleda ett ifrågasättande av 

skateparkernas existensberättigande. 

Wilson (1992) beskriver hur 1800-talets kvinnor kontrollerades. Genom att 

skuldbelägga kvinnor som vistats i stadsrummet för att vara prostituerade 

reducerades antalet kvinnor i det offentliga rummet. Genom att 

prostituerade tilldelades epitetet streetwalkers förefaller det ha skett ett 

effektivt kategoriserande av de kvinnor som befolkade stadens gator. 

Kvinnor som objekt ansågs utgöra en lockelse varför de sågs som ett hot 

mot det dåvarande etablissemanget. Detta är ett resonemang som förefaller 

vara nästintill identiskt med vad Bäckström (2005), ett sekel senare, vittnar 

om i sin avhandling: Tjejer som skejtar utgör ett hot mot den maskulina 

skatekulturen och de normer som med den följer.    
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Krook (2014) hävdar att det är av vikt att våga identifiera olika grupper för 

att kunna uppfylla olika behov som finns hos medborgarna. Hon menar att 

det inte fungerar att arbeta för en planering som ska tillgodose allas behov. 

Detta är intressant att ställa i relation till Larsson och Jalakas (2008) 

resonemang om den skrala skara män som anses representera det normala 

och att de som inte faller inom ramen för detta anses vara avvikande. Mot 

bakgrund av detta förefaller det vara nödvändigt att medvetet definiera 

olika grupper utan att utmåla dem som avvikande. 

Bäckström (2005) anger att de flesta av hennes informanter varit killar. 

Detta föranleder ett ifrågasättande av vems verklighet som egentligen får 

genomslag i avhandlingen? Är det återigen den manliga blicken som tillåts 

inneha tolkningsföreträde? Kan det finnas en risk för reproducerande av 

den manliga blicken på hur stadsrummets hierarkier och strukturer 

fungerar även då detta medvetet analyseras? Är element i det urbana 

rummet vilka domineras av män ett befästande av den manliga blicken då 

det är den som får ge uttryck för den fysiska aktivitet som sker i staden? 

Borden (2003) menar att skatekulturen ger upphov till vissa attityder 

gällande könsroller och manlighet. Han menar att denna reproduceras 

genom den subkultur inom vilken skateboardåkarna verkar. Denna bild 

överensstämmer med den som ges uttryck för i Bäckströms (2005) 

avhandling. Hon menar att det sker ett uppmuntrande av 

skateboardåkarna att vara radikala och gränsöverskridande och att det 

skapas identifikationsbilder kring detta som reproduceras genom 

skatekulturen. Bäckström (2005) beskriver vidare hur skatekulturen 

omhuldas av en tydlig estetik som reproduceras genom bland annat text 

och bild. Utgör skateparkerna en del i denna estetik? Kan den fysiska 

planeringen påverka denna estetik och därigenom påverka de normer som 

därigenom reproduceras?  

Skateparker har varit ett aktuellt fenomen inom den fysiska planeringen i 

ett drygt decennium (Grön Fakta 2004). I Karlskrona planeras en skatepark 

uppföras sommaren 2014. Den beskrivs av Blekinge Läns Tidning som en 

akut lösning (BLT 2014). För vem? Vilka sociala strukturer uppmuntrar 

planerandet och utformandet av skateparker till? Kan en planeringsarkitekt 

friskriva sig från användandet av det planerade urbana rummet? Eller är 

det vid användningen planeringen dras till sin spets? Blir konsekvensen av 

skateparksbyggandet ett befästande av befintliga strukturer som bidrar till 
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ojämställda miljöer? Eller fungerar skateparkerna som en arena för 

utmaning av befintliga normer? Inledningsvis nämndes dessa motpoler 

ifråga om skateparkers vara eller icke vara.  Denna uppsats kommer inte 

närmare ett svar på denna fråga. Däremot understryks vikten av 

medvetandegörande kring genus och jämställdhetsfrågor och att detta är 

något som bör problematiseras vid byggandet av nästa skatepark. 

5.2. SLUTSATS 

Den problemformulering som ligger till grund för uppsatsen är alltså ”Hur 

förhåller sig föreställningar om genus till fysisk aktivitet i det urbana rummet?”.  

Föreställningar om genus förefaller påverka den fysiska aktivitet som 

utövas i det urbana rummet. Ur analysen framkommer att genus inverkar 

på vem som fysiskt ianspråktar stadsrummet samt på vilket sätt detta sker. 

Vidare påvisas i analysen att det gällande skateboardåkning inte enbart 

verkar finnas en kvantitativ övervikt av killar som utövar aktiviteten, utan 

det framgår även att det finns ett aktivt motstånd mot att tjejer åker 

skateboard – de förefaller anses hota skatekulturen och dess strukturer. Det 

påvisas också att tjejer har ett sämre utgångsläge än killar att ta det urbana 

rummet i besittning genom fysisk aktivitet på grund av socialt konstruerad 

kroppslig begränsning.   

Å ena sidan tycks det föreligga en risk för att befintliga normer och 

underliggande strukturer reproduceras genom skateparker. Å andra sidan 

förefaller det ske ett uppmuntrande av att fler tjejer åker skateboard då 

rådande normer och strukturer därigenom kan utmanas. 

För att skapa en bredare förståelse för hur planeringen bemöter den 

problematik som behandlas i uppsatsen krävs vidare studier av praktiska 

fall där exempelvis plandokument och samrådsredogörelser analyseras. 

Vidare forskning kring hur genus kommer till uttryck i dagens planering 

uppmuntras, i synnerhet gällande fysisk aktivitet, rörelse och 

ianspråktagande av urbana rum.  
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