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Detta arbete syftar till att undersöka på vilket sätt jämställdhet kan förstås av planerings-
praktiken i utformandet av aktivitetsytor. För att undersöka detta har intervjuer med pla-
nerare som nyligen arbetat med ett jämställdhetsprojekt inom kategorin ”aktivitetsytor” 
genomförts. 
De studerade projekten har beviljats Boverkets stöd för sitt jämställdhetsarbete och är 
därmed av Boverket bedömda som väl motiverade och väl genomtänkta i sitt jämställdhets-
arbete. Intervjuerna har tagit avstamp i aktivitetsytans illustrationsplan och respondenten 
har utifrån denna fått beskriva platsen, därefter har intervjun fått röra sig relativt fritt. 
Uppsatsen har en hermeneutisk tolkande ansats vilket innebär att förstå eller tolka upple-
velser eller fenomen, i detta fall hur aktiva inom planeringspraktiken resonerar kring jäm-
ställda platser. Materialet, de transkriberade intervjuerna, har analyserats med hjälp av en 
kvalitativ innehållsanalys i två steg. I denna analys har det framkommit att jämställdhet kan 
förstås på olika sätt. Dessa olika uppfattningar om begreppets innebörd gör att projekten 
skiljer sig åt. De skilda utgångspunkterna för vad som kan anses som ojämställt ger upphov 
till processer som förvisso har beröringspunkter men som ändå skiljer sig åt på väsentliga 
punkter. Dessa skilda utgångspunkter och processer skapar i sin tur platser som trots stora 
olikheter båda kan förstås och förklaras som jämställda. 

ABSTRACT
This paper aims to investigate in what way equality can be understood from spacial plan-
ning in the shaping of  activity spaces. In order to investigate this, interviews with planners 
who recently worked with a gender equality project within the category of  ”activity areas” 
were conducted.
The studied projects have been granted the National Board of  Housing, Building and 
Planning’s support for its work on gender equality and is therefore, by the National Board 
of  Housing, Building and planning, considered well motivated and well thought through on 
their work on gender equality. The interviews took as its starting point the illustration plan 
of  the activity area/space and from this, the respondent got to describe the space, after that 
the interview owed relatively freely.
The paper has a hermeneutic interpretive approach, which means to understand or inter-
pret experiences or phenomena, in this case, how people active within spacial planning, 
reason about equal places. The material, the transcribed interviews, were analyzed using a 
qualitative content analysis in two steps. From this analysis, it emerged that gender equality 
can be understood in di erent ways. These di erent perceptions of  the meaning of  the 
concept makes for a gap between the projects. The di erent starting points for what can 
be considered as unequal give rise to processes that indeed touch on similar points, but still 
di er on essential points. These di erent starting points and processes in turn creates spaces 
that despite major di erences, can both be understood and explained as equal.

SAMMANFATTNING
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1PROBLEMBESKRIVNING

Plan- och bygglagens portalparagraf  anger att dess bestämmelser syftar till att främja en 
samällsutveckling som ger goda och jämlika levnadsförhållanden. Sverige har också ett 
jämställdhetsmål som anger att ”Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män 
ska ha samma makt att utforma sina liv.” (regeringen 2016).
Boverket är den sektorsmyndighet i Sverige som ansvarar för planeringsfrågor. Boverkets 
(2015:3) verksamhet ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås och de för-
delar också, på uppdrag av regeringen, ett ekonomiskt stöd till olika utvecklingsprojekt 
för Jämställda o entliga miljöer i städer och tätorter. Några av dessa projekt har rört 
aktivitetsytor/spontanidrottsplatser. 
I dagsläget är könsfördelningen bland de som nyttjar dessa ytor sned med en stark dominans 
av män, särskilt i åldersgruppen 7-19 år (Blomdahl, Elofsson, Åkesson 2012: 17). Lekplatser 
och löpspår nyttjas i nästan lika hög grad av båda könen medan fotbollsplaner och skejtpar-
ker som uppvisar en stor di erens (Blomdahl, Elofsson, Åkesson 2012: 16f). Samtidigt väljer 
kommunerna att satsa mest pengar på de anläggningstyper som visar upp störst skillnader 
i könsfördelningen bland användarna (Blomdahl, Elofsson, Åkesson 2012: 16f, 22), däri-
bland fotbollsplaner som år 2012 utgjorde ungefär 65 % av alla spontanidrottsplatser men 
som nyttjas till 80 % av män (Blomdahl, Elofsson, Åkesson 2012: 16f).
När Boverket beviljar stöd till projekt som ska främja jämställdhet på sådana ytor väcks en 
ny kenhet på vilken typ av platser dessa projekt kan skapa. Min förväntning var att de alla 
skulle ha säregna drag och nya element som jag på något sätt skulle kunna studera och hitta 
likheter mellan, men det visade sig inte stämma. Någon har mer klassiska idrottsplaner, 
någon är något helt nytt vi inte sett förut och någon har klassiska sportplaner men med en 
speciell färgsättning. Så vad gör dessa ytor mer jämställda? Hur kan de förstås, vilka tankar 
ligger bakom dem? För att få reda på det kommer jag, med utgångspunkt i samtal med pla-
nerare kring de platser de skapat, att i det här arbetet försöka förstå hur planerarna arbetar 
med och tänker kring jämställdhet i praktiken samt hur de ser på och tolkar begreppet.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
Med utgångspunkt i de platser som framställs som exempel på jämställda miljöer är min 
avsikt med det här arbetet att undersöka på vilket sätt jämställdhet förstås, och vad det 
är som gör att dessa platser kan få epitetet jämställd. Syftet är att studera hur tjänstemän 
inom planeringspraktiken förstår begreppet jämställdhet vid planerande och utformande 
av aktivitetsytor. Min förhoppning är att det ska ge en större förståelse för hur kring hur 
jämställdhetsbegreppet idag förstås.

Hur förstås jämställdhet av tjänstemän inom planeringspraktiken?
 Vilka ideér om jämställdhet ligger till grund för planförslagen?
 Hur tänker planerare att dessa ytor är jämställda?

DISPOSITION

Uppsatsen är indelad i fem huvuddelar. Den första delen innehåller en introduktion till 
uppsatsen, en bakgrund som syftar till att ge en kontext i vilken uppsatsens ämne kan för-
stås, syftet med att skriva den här uppsatsen samt de forskningsfrågor den ämnar svara på.

KAPITEL 1 | INTRODUKTION
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Uppsatsens andra del behandlar dess utgångspunkter vad gäller metodansats, valda meto-
der och dess styrkor och svagheter, en introduktion till valet av empiriskt material och hur 
den insamlade datan ska bearbetas och tolkas. 

Del tre kommer diskutera hur jämställdhet kan förstås. Dels på en övergripande nivå och 
dels på en planeringsnivå. Här presenteras också de nationella jämställdhetsmålen samt 
Boverkets policy. 

I den fjärde delen presenteras och analyseras empirin. Den kommer att analyseras i två 
steg, först i en empirinära tolkning som sedan sätts i det teoretiska sammanhang jag utgått 
ifrån. I den första analysen besvaras underfrågorna till den övergripande forskningsfrågan. 
Texten är där uppdelad under ett antal teman som vuxit fram i analysen av materialet. I 
denna första del av analysen presenteras materialen var för sig. I nästa steg av analysen 
tolkas materialet utifrån de teoretiska sammanhangen och här analyseras och kategoriseras 
materialen efter de givna teman som vuxit fram ur teorin. Materialen ställs i den denna 
del mot varandra för att hitta skillnader och beröringspunkter och dessa presenteras därför 
gemensamt.

I kapitel fem kommer avslutningsvis forskningsfrågorna besvaras och slutsatserna presente-
ras. En kort diskussion förs kring det Boverket lyfter fram som viktigt att tänka på i plane-
ringen av aktivitetsytor och ställs mot hur planerarna resonerar kring detta.

AVGRÄNSNINGAR
Den här uppsatsen kommer att fokusera på synen på jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Indelningen i ett binärt system av kvinnor och män kan vara problematiskt eftersom genus-
systemet är större och mer nyanserat, och en sådan indelning inkluderar inte personer 
med andra könstillhörigheter än kvinna/man. Diskriminering av personer som inte kan 
inordnas under kategorierna man eller kvinna är vanlig, även i kontakt med myndighe-
ter (Folkhälsomyndigheten 2015) och förmodligen så även inom den fysiska planeringen. 
Dessa genustillhörigheter kommer ändå inte att inkluderas i detta arbete på grund av arbe-
tets omfattning. Diskriminering kan ske på era samverkande grunder vilket brukar kallas 
ett dubbelt förtryck eller intersektionalitet. För att studera detta krävs även teorier kring 
maktstrukturer och av tidsmässiga skäl har jag fått välja bort detta även om det kunnat 
vara intressant och relevant för ämnesområdet jag valt. Detsamma gäller för teorier kring 
platsägandeskap.
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2Den här uppsatsen antar en hermeneutisk tolkande ansats. Hermeneutiken handlar om 
att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen, i detta fall hur planeringen 
resonerar kring jämställda platser (Fejes & Thornberg 2009: 71). Inom hermeneutiken blir 
förförståelsen viktig, dels för att förstå kontexten det empiriska materialet uppkommit i, 
men också för att förstå hur texten tolkas, för att kunna tolka texten förutsättningslöst (Fejes 
& Thornberg 2009: 71). Då empirin kommer från aktiva inom planeringspraktiken anser 
jag att det är rimligt att anta att Boverket har påverkat och/eller ligger till grund för infor-
manternas förståelse för jämställdhetsbegreppet. Jag kommer därför, i nästa avsnitt, kort 
presentera vad Boverket lyfter fram då de diskuterar begreppet. Där diskuteras också hur 
tongivande forskare diskuterar begreppet vilket ger en förståelse för ämnet samt en teoretisk 
grund att tolka materialet utifrån. 

INTERVJU SOM METOD FÖR ATT SAMLA EMPIRI
Min valda metod, intervju, lämpar sig bra som metod om man efterfrågar respondenter-
nas åsikter, känslor, uppfattningar eller erfarenheter, samt om informationen är känslig 
eller man vill komma åt information från människor i särskilda positioner (Denscombe 
2009: 232f). Intervjuer kan utföras mer eller mindre strukturerat och skalan kan vara gli-
dande (Denscombe 2009: 233f). De intervjuer som ligger till grund för detta arbete hamnar 
någonstans mellan semistrukturerade och ostrukturerade, öppningsfrågan har varit fast 
men respondenten har sedan fått stort utrymme att utveckla sina svar. Någon gång har 
en fråga ställts för att återföra respondenten till ämnet. Skälet till att genomföra intervju-
erna på detta sätt är att respondenterna ska få möjlighet att utveckla sina idéer och tankar 
(Denscombe 2009: 234f).
En problematik som kan uppstå vid intervjuer är att intervjuaren omedvetet påverkar inter-
vjun, den så kallade ”intervjuare ekten” (Denscombe 2009: 244f). Respondenterna kan 
vara ovilliga att svara på frågor beroende på hur de uppfattar intervjuaren. De kan vara 
ovilliga att diskutera ämnen, känna sig besvärade eller gå i försvarsställning. Även om inter-
vjuaren anstränger sig för att vara artig och neutral för att få till en bra atmosfär kan denne 
inte ändra på sina yttre attribut (Denscombe 2009: 244-246). Då jag velat diskutera jäm-
ställdhet med respondenterna, båda män, kan detta ha påverkat respondenternas svar. Det 
är möjligt att de känt sig besvärade att prata om sina projekt där den uttalade målgruppen 
är unga kvinnor med mig, som tidigare tillhört den gruppen. Kluvenheten inför begreppets 
tolkning i förhållande till platsen de varit med att skapa och deras roll som, i det här fallet, 
en person som representerar inte bara sig själv utan även projektet och kommunen kan göra 
att intervjusituationen blir svårare. 

INTRODUKTION TILL EMPIRIN
Empirin som inhämtats består av semi/ostrukturerade intervjuer med planerare/projekt-
ledare som nyligen arbetat aktivt med ett jämställdhetsprojekt som beviljats Boverkets stöd 
och ligger inom kategorin ”aktivitetsytor”. Jag valt att endast intervjua personer som har 
en överblick över hela arbetet och som har en tjänstemannaposition i de berörda kommu-
nerna. Respondenterna har antingen varit ansvarig planarkitekt, eller ansvarig projektle-
dare och har därmed en inblick i hela processen samt specialkunskaper i fysisk planering. 
Att jag valt att se på projekt som beviljats Boverkets stöd är dels för att processen redan i ett 

KAPITEL 2 | METOD
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tidigt skede är tänkt att involvera jämställdhet och på ett tydligt sätt redovisat hur det ska 
göras och dels för att Boverket bedömt att projektet är tillräckligt väl genomtänkt och väl 
motiverat att beviljats ekonomiskt stöd. De projekt jag valt att titta på är redan genomförda 
projekt eller ligger i planarbetets senare faser, detta eftersom kravet har varit att det ska 

nnas någon form av illustrationsplan att diskutera platsen utifrån. Intervjuerna genom-
fördes och spelades in i ett enskilt rum på de stadskontor där respondenten arbetar och de 
pågick i drygt en timme. Anonymitet kan inte garanteras eftersom det insamlade materialet 
möjliggör en identi kation av respondenterna, vilket de är införstådda med och samtycker 
till. Det fanns en fast fråga, den inledande frågan där respondenterna ombads beskriva 
platsen och berätta fritt om vad som fanns där. Intervjun tilläts därefter ta den riktning 
den ville, intressanta delar följdes upp efter bästa förmåga. Mot slutet av intervjun ställdes 
ett par mer öppna och generella frågor kring jämställdhet som inte var direkt knutna till 
det speci ka projektet eller platsen. Intervjuerna har transkriberats, vilket sedan utgör det 
empiriska materialet. 

Andra texter, till exempel artiklar i tidskiften Plan eller liknande, hade kunnat utgöra en 
grund för analysen, men valet föll här på intervjuer med de utvalda respondenterna. Det 

nns två skäl till detta. Dels har man genom intervjuer en möjlighet att gå direkt till källan 
och får möjlighet att ställa följdfrågor även på sådant informanten berör men inte utvecklar 
samt sådant som informanten väljer att inte beröra. I en artikel har också skribenten en 
agenda som är mer eller mindre dold. 

INNEHÅLLSANALYS OCH DEN HERMENEUTISKA SPIRALEN
Kvalitativ innehållsanalys är en metod som används för att analysera textmaterial och dela in 
det i meningsfulla, mindre kategorier och gör det därmed möjligt att systematiskt reducera 
data samtidigt som det erbjuder en viss exibilitet (Flick 2014: 431-433). Innehållsanalysen 
kan användas till att få fram även sådant som inte är explicit uttryckt i texten, vad som anses 
vara relevant, prioriteringar och värderingar samt hur dessa hänger samman (Denscombe 
2009: 308). Pär Widén beskriver att den kvalitativa textanalysen kan delas upp i tre ana-
lytiska dimensioner. Den första dimensionen fokuserar på textförfattaren, i det här fallet 
respondenten genom mig som transkriberar. Textens innehåll och form tillhör den andra 
dimensionen där textens innehåll, språk och form har betydelse. Den tredje dimensionen 
rör kontexten i vilken texten skapats (Widén 2015: 178), t.ex. det policysammanhang som 
Boverkets nansieringsprojekt utgör en del av. Det nns också en fjärde komplementär 
dimension, den problematiserande dimensionen, som kan användas då forskaren ytterli-
gare vill fördjupa sin förståelse för ett särskilt perspektiv (Widén 2015: 185), i det här fallet 
teorier kring jämställdhet.

Den hermeneutiska spiralen är ett begrepp som syftar på hur tolkningar kan växa fram 
genom en ökande förförståelse. Delar ur empirin plockas ut och ses på genom ett teoretiskt 
perspektiv vilket kan öka förståelsen för empirin som helhet. Den ökade förförståelsen för 
helheten föder nya idéer om hur texten kan förstås, vilket gör att delar kan plockas ut och 
tolkas utifrån ett teoretiskt perspektiv på nytt (Widén 2015: 86). På så sätt fördjupas hela 
tiden förståelsen för materialet. Tolkningen av delarna kan dock bara motiveras om de 
stämmer med tolkningen av texten som helhet.



9

BEARBETNING AV DATA: KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS
Det nns era olika tillvägagångssätt för att göra en kvalitativ innehållsanalys, jag har valt 
att arbeta enligt nedanstående schema som är sammanslagning och modi kation mellan 
Flicks (2014:431-433) och Widéns (2015:86) processcheman. Det är dock inte en rak pro-
cess, den har pendlat fram och tillbaka mellan stegen. 

 Texterna har lästs i sin helhet ett antal gånger för att skapa en förståelse för innehållet 
i stora drag. De tankar som dök upp noterades i kanten för att ge mig en bild av min 
egen förförståelse av texten och därmed synliggöra denna förförståelse för mig själv.

 Upprepningar och onödigt långa formuleringar togs bort. Viktiga fraser och meningar 
lyftes fram och formulerades vid behov om till en kortare version. 

 Meningarna eller fraserna generaliserades till en ny abstraktionsnivå och delades in 
i kategorier.

 De kategorier som säger samma sak slogs samman tills större teman. Ett större antal 
påståenden i originaltexten har reducerats till ett fåtal generella påståenden.

 De nya påståendena har jämförts mot påståendena i originaltexten. Processen har här 
upprepats ett antal gånger från det tredje steget tills dess att det gått att tolka resultatet 
mot undersökningens frågeställningar. Processen har först gett en empirinära analys 
där kategorier och teman har valts utifrån textens innehåll. Med stöd i de analytiska 
ramarna har sedan texterna bearbetats en gång till vilket bidragit till att öka analysens 
djup. 

I det analytiska kapitlet presenteras materialet i samband med den empirinära analysen. 
Citat ur materialet kommer att få illustrera de teman som beskrivs. Temat och dess citat 
diskuteras sedan i en den empirinära analysen. Forskningsfrågans två underfrågor har 
ställts till materialet och från det har kategorier och teman som vuxit fram fått utgöra de 
teman som materialet presenteras utifrån. De två olika materialen presenteras var för sig 
men för tydlighetens skull har de dock organiserats efter ungefär samma mönster. Då olika 
teman lyfts fram som olika viktiga så har trogenheten till materialet gjort att valtet fallit på 
att anpassa kategorierna och strukturerna något till materialet. Dessa empirinära analyser 
utgör den första och andra delen av det tredje kapitlet. Den tredje delen utgörs av ana-
lysen där materialet sätts in i det teoretiska sammanhanget. Här jämförs materialen mot 
varandra för att påvisa skillnader och likheter. Analysen av materialen presenteras därefter 
tillsammans under de kategorierna som teorin är organiserad utefter. 
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3Detta kapitel diskuterar jämställhet och hur det kan förstås på olika nivåer. Kapitlet inleds 
med de lagar och statliga målen som nns för jämställdhet och Boverkets tolkning av dessa 
och hur de kan tillämpas praktiskt. Därefter diskuterar jag mer generellt begreppet, för att 
sedan gå vidare till att återge hur några av de tongivande forskarna inom fysisk planering 
ser på och tolkar begreppet. Deras skrifter rekommenderas också av Boverket som en hjälp 
till planerarna i deras praktiska tillämpning. Slutligen kommer jag att sammanfatta och 
lyfta fram centrala teman som forskningen om jämställdhet tar upp. Detta kommer senare 
ligga till grund för analysen av mitt empiriska material. 

3.1 JÄMSTÄLLDHET I POLICY OCH LAGAR

PLAN- OCH BYGGLAGEN 

Plan- och bygglagens 1 kapitel 1 §: 

Plan- och bygglagens portalparagraf  anger tydligt att bestämmelser syftar till att skapa jäm-
lika, goda sociala levnadsförhållanden. I begreppet jämlikhet, alla människors lika värde, 
innefattas även jämställdhet. Jämställdhet berör jämlikhet mellan könen, och är i slutändan 
en fråga om rättvisa och demokrati. Regeringens de nition av jämställdhet är att män och 
kvinnor har samma rättigheter och möjligheter på alla områden i livet (regeringen 2015).

SVERIGES JÄMSTÄLLDHETSMÅL
Sverige har även ett nationellt mål för jämställdhet som sedan 2006 anger att ”Målet för 
jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att utforma sina liv.” 
(regeringen 2015). Förutom detta övergripande mål så nns även fyra delmål: 
 Makt och in ytande ska fördelas jämt. Män och kvinnor ska ha samma möjlighet och 

rätt att forma villkoren för beslutsfattande (regeringen 2015).
 Ekonomisk jämställdhet. Män och kvinnor ska ha samma möjlighet att försörja sig och 

vara ekonomiskt självständiga livet ut (regeringen 2015).
 Det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska ges och fås på lika villkor och fördelas jämt 

för kvinnor och män (regeringen 2015).
 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet 

ska gälla för både pojkar och ickor, män och kvinnor (regeringen 2015).

BOVERKET

Boverket är en av de myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att arbeta med jäm-
ställdhetsintegreringen, deras verksamhet ska bidra till att jämställdhetspolitiska målen 
uppnås (Boverket 2015:3). Deras de nition av jämställdhet går att nna i deras publikation 

 (2007: 2) där de pekar ut jämställdhet som en av 
de viktigaste jämlikhetsfrågorna och de nierar jämställdhet som en balans mellan kvinnor 
och män. De pekar också på att jämställdhet kan ha en kvantitativ och en kvalitativ aspekt 
(Boverket 2007: 2). 
Boverket menar att planeringen måste börja ställa sig frågor som rör jämställdheten inom 
samhällsplaneringen i praktiken. Planeringspraktiken uppmanas att fråga sig vem som 

KAPITEL  3 | FORSKNINGSÖVERSIKT :  JÄMSTÄLLDHET
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inkluderas i processen, vem planerar, vems kunskap har legitimitet, vem fattar besluten 
och vilka konsekvenser genomförda projekt för med sig (Boverket 2007: 5). De lyfter även 
fram liknande frågor som rör medborgardeltagandet, vem som bjuds in, hur, när, vem talar 
och vem som leder dialogen (Boverket 2007: 5). De påtalar också att planeringspraktiken 
särskilt ska anstränga sig för att få med kvinnor i planeringsprocessen och ger praktiska råd 
på hur detta ska gå till (Boverket 2007: 5). Extra tid kan avsättas för informella diskussio-
ner efter ordinarie möte, möten ska annonseras i god tid och de kan hållas i närheten av 
kvinnodominerade arbetsplatser för att underlätta för kvinnor att delta (Boverket 2007: 5). 
Planerares individuella ansvar för jämställhetsarbetet blir påtagligt när Boverket menar att 
det är många aktörer som är involverade och lämnar synpunkter på planen men att det är 

-
 (Boverket 2007: 5). Jämställdhet inom fysiska planeringen kan här förstås i termer av 

processen som skapar platserna. En integrering av jämställdhet i processen utmålas som 
grundläggande för att jämställdhetsmålen ska kunna uppnås, detta relaterar särskilt till det 
första delmålet som rör makt och in ytande. Planeraren åläggs med ansvaret att se till att 
jämställdhetsperspektivet beaktas genom hela processen.
Trygghet och säkerhet är enligt Boverket grundläggande behov men som kan ha olika inne-
börder för olika individer (Boverket 2007: 15). Planerare uppmanas fråga sig om det nns 
platser kvinnor eller män undviker, vilket skäl som nns till detta samt om trygghetsaspek-
terna beaktats vid anläggandet av gemensamhetsytor (Boverket 2007: 15). Platsens trygghet 
lyfts därmed fram som en viktig komponent i en jämställd fysisk miljö. 
Boverket påpekar också att könsfördelad statistik är en förutsättning för att synliggöra 
ojämlikheter som kan ge fördjupade insikter om mäns och kvinnors olika levnadsförhål-
landen (Boverket 2007: 8, 11). Könsfördelad statistik kan därmed tänkas bli viktigt när den 
fysiska planeringen arbetar för jämställdhet. Då det gäller utformandet av spontanidrotts-
platser/aktivitetsytor lyfter Boverket fram att ett brett utbud av aktiviteter och lika möj-
ligheter att utöva dem är en förutsättning för jämställda fritidsaktiviteter (Boverket 2007: 
17). Planeraren bör fråga sig hur ickor/kvinnor och pojkar/män spenderar sin fritid och 
inom vilka sporter och aktiviteter dessa är aktiva, om kommunens utbud av aktiviteter är 
balanserat med hänsyn till ickors/kvinnors och pojkars/mäns önskemål samt hur rekre-
ationsytorna utformats med hänsyn till  ickors/kvinnors och pojkars/mäns lika villkor 
och möjligheter (Boverket 2007: 17). De lyfter fram den ojämna könsfördelningen inom 
olika sporter och menar att kommunerna ska följa upp hur resurserna fördelas mellan olika 
sport- och fritidsaktiviteter (Boverket 2007: 17). Här lyfts en kvantitativ syn på jämställd-
het fram som ett sätt att synliggöra ojämställdheter i den fysiska miljön och en jämställd 
användning blir en del av det en planerare bör relatera till då en miljö planeras. 
På uppdrag av regeringen delar Boverket också ut det ekonomiska stöd som ligger till grund 
för urvalsprocessen för empirin till detta arbete. Stödet har nu upphört, men det har tidi-
gare delats ut till 20 olika projekt. Stödet har delats ut till strategiska, fysiska eller metodut-
vecklande åtgärder för jämställdhetsarbete inom den fysiska planeringen.

3.2 JÄMSTÄLLDHET I POLITIKEN
Malin Rönnblom har studerat jämställdhetsbegreppet och hur begreppet fylls med inne-
börd i en nyliberal politisk kontext (Rönnblom 2011: 35). Jämställdhet förstås som ett tomt 
begrepp som genom innehållet i politiska policydokument fylls med innehåll (Rönnblom 
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2011: 50). Jämställdhet är inte ett statiskt begrepp, det lyfts fram som något som kontinuer-
ligt skapas (Rönnblom 2011: 35-37). Jämställdhet har gått från att handla om representa-
tion och pengar till att, i en tid som andas allt mer nyliberalism, istället bli ett begrepp som 
ges sin mening av en nansiell rationalitet, att jämställdhet är en resurs som kan bidra till 
ökad tillväxt (Rönnblom 2011: 35-37). Rönnblom (2011: 36) hävdar att jämställdhet anses 
vara en självklar målsättning utan behov av klara de nitioner. Jämställdheten inom ett 
område beskrivs ofta i kvantitativa termer och som en linjär temporaritet, det är något som 
hela tiden blir bättre. Rönnblom (2011: 35-37) menar att det inom det jämställdhetspoli-
tiska projektet nns er konkurrerande föreställningar om begreppets innebörd. Målet med 
jämställdhetsarbetet formuleras på olika sätt. Ibland innebär det att kvinnor ska ha samma 
makt som männen, men vem som gynnas av och vem som är ansvarig för maktobalan-
sen är inte uttalat. I andra sammanhang beskrivs bristen på kunskap som problemet kring 
ojämställdhet. Kunskapshöjande åtgärder framför allt för kvinnor ska då lösa problemet 
(Rönnblom 2011: 43). Politiska lösningar presenteras inte utan det börjar alltmer handla 
om att lära individer att ”göra rätt” och belastningen av problemet yttas från de övergri-
pande politiska motsättningarna till en individnivå (Rönnblom 2011: 43f). Hon beskriver 
också en problematik där policydokumentens beskrivning av hur jämställdhet kan uppnås 
inte avspeglar sig i de efterföljande dokumenten som ska ligga till grund för det praktiska 
arbetet (Rönnblom 2011: 47f). De konkreta handböckerna blir istället till checklistor för att 
stämma av hur jämställdhetsarbetet inom verksamheten ska förbättras (Rönnblom 2011: 
47f). På så sätt menar Rönnblom (2011: 47f) att jämställdhet kommit att bli en administrativ 
rutin.

3.3 JÄMSTÄLLDHET I PLANERINGEN
Anita Larsson har studerat samhällsplanering ur ett genusperspektiv och har tillsammans 
med andra forskare publicerat en rad tongivande skrifter såsom (2014), 

(2002), (2006), 
 (1999) m. . Liksom Rönnblom så lyfter Larsson fram att jämställdhet är ett politiskt 

begrepp som inte har en tydlig de nition. Målbilden är vag och jämställdhetsmålen kan 
vara svåra att applicera på planeringen. Det går heller inte att utläsa vilka medel som ska 
till för att uppnå målen, och detta gör sammantaget att planeringspraktiken är ambivalent 
inför begreppet (Larsson 2005: 221f). Jämställdhetsfrågorna har därmed haft svårt att få 
fäste inom den fysiska planeringen (Larsson 2005: 221f). En problematik som planerings-
praktiken brottas med är hur den ska förhålla sig till ett föränderligt samhälle (Larsson 
2005: 222). Om planeringen utgår från dagens ojämställda samhälle nns risken att ojäm-
ställdheten befästs, men om planeringen istället väljer att utgå ifrån morgondagens jäm-
ställda samhälle nns det en risk att dagens problematik negligeras (Larsson 2005: 221f). 
Det blir svårt för planeraren att göra ”rätt” då det uppstår ett dilemma om huruvida hon 
ska utgå ifrån dagens samhälle där en viss ojämställdhet råder eller om hon ska utgå från 
morgondagen samhälle som förhoppningsvis är mer jämställt (Larsson 2005: 221f). Faller 
valet på att utgå från dagens strukturer nns det risk att könsnormer befästs och väljs mor-
gondagen så nns det en risk att kvinnors erfarenheter osynliggörs (Larsson 2005: 222). 
Larsson (2005: 222) menar att det här kan vara fruktbart att tala om ett genusperspektiv 
istället för jämställdhetsperspektiv. Hennes de nition av begreppet genus är det socialt och 
kulturellt konstruerade könet, vilket möjliggör att man kan tala om manliga och kvinnliga 
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erfarenhetsvärldar och belysa dessa socialt skapade skillnader (Larsson 2005: 222). Idag 
är dessa erfarenhetsvärldar olika, men i framtiden kan dessa förhoppningsvis bli mer lika 
varandra (Larsson 2005: 222). Det är dock lätt att hamna i en användning av diktomier 
där egenskaper blir antingen manliga eller kvinnliga. Då egenskaper och begrepp inte kan 
vara mittemellan eller både och skapas problem eftersom det ibland innebär omöjliga ställ-
ningstaganden. De egenskaper som tillskrivs de olika könen kan då tolkas som en produkt 
av det biologiska könet vilket manifesterar olikheterna mellan kvinnor och män vilket i 
förlängningen kan förstärka de traditionella könsrollerna. Ses istället de egenskaper som 
tillskrivs de olika könen som en produkt av det sociala könet så kan betydelsen av våra olika 
kroppar för vår identitet förnekas. Att förhålla sig till detta menar Larsson och Friberg är 
en utmaning för planeringspraktiken (2002: 166f). Larsson beskriver problematiken kring 
att planeringen gör anspråk på att vara könlös eller könsneutral, särskilt i den översiktliga 
planeringen (Larsson 2005: 224). Planeringspraktikens ovilja att tala om eller lyfta fram 
betydelsen av kön kan härledas till hur könsideologierna skapas och fortlever. Både män och 
kvinnor återskapar könsideologierna genom ett samspel där kvinnor accepterar att under-
kasta sig till förmån för personlig vinning såsom bekräftelse. Friberg och Larsson (1999: 41) 
lyfter fram att detta förmodligen är omedvetna handlingar. De menar vidare att ett annat 
viktigt skäl till att detta kan fortgå är avsaknaden av inslag av teoretisk kunskap kring dessa 
områden inom existerande utbildningar vilket leder till en bristande kunskap inom området 
(Friberg, Larsson 1999: 41).
Jämställdhetsperspektivet är dock viktigt inom den fysiska planeringen eftersom ett medve-
tet perspektiv gör att frågor som annars inte skulle belysas kan bli synliga (Friberg, Larsson, 
2002: 11f). Men planeringen saknar ett större sammanhang där erfarenheter och kun-
skap kan utbytas (Friberg, Larsson, 2002: 11f). Det gör att en enhetlig uppfattning om hur 
begreppet ska kunna tolkas i praktiken saknas och det blir upp till den enskilda planeraren 
att föra in det i sitt arbete (Friberg, Larsson, 2002: 11f). Friberg och Larsson har undersökt 
hur planerare arbetar med jämställdhet i planeringen och då deras studie genomfördes var 
det tydligt att planerarna upplevde att de saknade verktyg och metoder för att föra in jäm-
ställdhet i planeringen, och att det fanns ett behov av större kunskaper (Friberg, Larsson, 
2002: 15, 17). Planeringen måste då hitta ett sätt att kunna tillgodogöra sig de argument 
och lösningar som presenteras även då de inte faller inom ramen för den manliga normen 
(Friberg, Larsson 1999: 41f).

3.4 JÄMSTÄLLDHET I DET OFFENTLIGA RUMMET
Birgitta Andersson studerar genusvetenskap och ligger bakom era publikationer som ofta 
lyfts fram inom den fysiska planeringen.  (2005),  (2001), och 

 (2005) är några av dem. Hon lyfter trygghet och säkerhet som särskilt vik-
tiga och grundläggande aspekter för jämställdhet i o entliga miljöer. Andersson (2005: 69) 
beskriver att kvinnors rädsla för att utsättas för våld, särskilt sexualiserat våld, i det o entliga 
rummet skapar rädsla och oro för att röra sig i utemiljön. Även mindre kränkningar som 
sällan anmäls är allvarliga eftersom de är en påminnelse om vad som skulle kunnat skett 
och därmed spär på kvinnors rädsla vilket i sin tur begränsar kvinnors rörelsefrihet ytterli-
gare (Andersson 2005: 72f). Kvinnor förhåller sig till den här risken och deras beteende kan  
minska risken att bli utsatt för våld (Andersson 2005: 72f). Två vanliga strategier kan skön-
jas, den ena handlar om att undvika miljöer som uppfattas som extra utsatta (Andersson 
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2005: 77). Mörka tunnlar, rum utan yktväg, och folktomma platser eller platser som inte 
låter sig övervakas nämns som miljöer att undvika (Andersson 2005: 77). Ett sätt att undvika 
våld är att röra sig tyst, snabbt och osynligt eller att välja säkrare vägar som ofta är omvägar 
(Andersson 2005: 77). Den andra strategin är att utrusta sig (Andersson 2005: 77). Kvinnor 
har lärt sig att deras kroppar är svagare eller underlägsna mannens och att utrusta sig är ett 
sätt att kompensera för detta, göra sin kvinnokropp likvärdig mannens (Andersson 2005: 
77). Pepparspray eller en nyckelknippa i handen är sätt att armera sin kropp för att kunna 
möta våld (Andersson 2005: 77) Kvinnor tar på det här sättet ansvar för att undvika våld 
genom att undvika farliga rum (Andersson 2005: 74), men det för med sig konsekvenser. 
Det innebär att kvinnors rörelsefrihet och handlingsfrihet blir begränsad, och det blir också 
en del i att upprätthålla en manlig överordning (Andersson 2005: 81).
Andersson (2005: 74) menar att kvinnor och män danas in i en uppfattning om sig själva i 
förhållande till sin kropp. Under socialiseringsprocessen till att bli man eller kvinna ingår 
formande av kroppslig praxis och kroppslig träning (Andersson 2005: 74). Manlighet kopp-
las ihop med attribut som styrka och aktivitet vilket gör att pojkar och män förväntas träna 
sin kroppar och vara aktiva men för kvinnor nns inte samma krav på fysisk styrka eller 
aktivitet, till kvinnlighet kopplas istället svaghet och passitivitet (Andersson 2005: 74). Det 
skapar en slags cirkelgång mellan kvinnan som svagt och passivt o er (Andersson 2005: 
74). I den här processen blir ickor också medvetna om den egna svagare kroppen och dess 
utsatthet för våld (Andersson 2005: 74). Tyst kunskap som anses självklar förmedlas och att 
som kvinna undvika att gå ensam genom en mörk park på natten ses som så självklart att 
det inte behöver uttalas (Andersson 2005: 74).
Andersson (2005: 82) menar att det är viktigt att lyfta fram kvinnors erfarenheter som kun-
skapsbas i den fysiska planeringen. Hon poängterar att den fysiska miljön i sig inte är orsa-
ken till otrygghet och att förändringar i den fysiska miljön inte heller kommer lösa proble-
men (Andersson 2005: 82). Det den fysiska planeringen kan göra är dock att försöka bygga 
miljöer som upplevs som mindre otrygga (Andersson 2005: 82).

Jalakas och Larsson beskriver också jämställdhet i det o entliga rummet i
(2014). De menar att trygghet och säkerhet är två begrepp som fått mycket uppmärksamhet 
när det gäller jämställdhet inom den fysiska planeringen (2009: 123f). Målet är att skapa 
ett samhälle som är så tryggt att det inte är i behov av säkerhetsåtgärder (Jalakas, Larsson 
2009: 123f). Män löper en högre risk att utsättas för våld i det o entliga rummet än kvinnor 
som istället löper en större risk i hemmet, men för den fysiska planeringen ligger fokuset på 
våldet och dess konsekvenser i det o entliga rummet (Jalakas, Larsson 2009: 123f). Trots att 
kvinnor är mindre drabbade av våld i i det o entliga rummet så är det er som är oroliga 
för att bli utsatta (Jalakas, Larsson 2009: 123f). Det är inte ovanligt att kvinnor undviker att 
gå ut, ber om skjuts, tar taxi eller utrustar sig för att undkomma eller möta våld (Jalakas, 
Larsson 2009: 123f).
Ofta hamnar trygghetsfrågorna istället i att bli säkerhetshöjande åtgärder vilket Jalakas och 
Larsson (2009: 125f) beskriver som att behandla symptomen istället för orsaken. För pla-
nerare gäller det att inte spä på rädsla med säkerhetshöjande åtgärder utan istället försöka 
planera för trygga miljöer (Jalakas, Larsson 2009: 125f). De menar att problemet med mäns 
våld mot kvinnor egentligen är en fråga för samhället och för män, men att det ofta hamnar 
i säkerhetshöjande åtgärder istället för trygghetsåtgärder (Jalakas, Larsson 2009: 125f).
En princip i att skapa miljöer som upplevs som trygga är att göra dem så tillgängliga som 
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möjligt för så många som möjligt (Jalakas, Larsson 2009: 126). En befolkad miljö upplevs 
ofta som trygg vilket gör att hur bebyggelsen är placerad och hur tra krummet är utfor-
mat får en stor betydelse (Jalakas, Larsson 2009: 126). Insyn, förbipasserande tra kanter 
och välbelysta gator ökar tryggheten på platsen liksom en intressant och tilltalande miljö 
lockar till sig folk och blir därmed tryggare för de som vistas där (Jalakas, Larsson 2009: 
126). Lummiga parker och tra kseparering som kan vara uppskattat dagtid bidrar istället 
till otrygghet på natten varför alternativa vägar måste nnas tillgängliga (Jalakas, Larsson 
2009: 126).
Jalakas och Larsson (2009: 16-18) beskriver ett historiskt arv där kvinnor i olika tider haft 
en komplicerad relation till det o entliga rummet. Att kvinnor helt eller delvis skuldbeläggs 
för det sexualiserade våldet i de o entliga miljöerna har sin bakgrund i att historiskt sett 
har hemmet, eller det privata, ansetts vara kvinnans plats medan o entligheten är mannens 
arena (Jalakas, Larsson 2009: 16-18). För kvinnor har att vistas i o entligheten varit så stig-
matiserande att en o entlig kvinna betytt samma sak som en prostituerad kvinna (Jalakas, 
Larsson 2009: 16-18).

3.5 SAMMANFATTNING OCH CENTRALA BEGREPP 
Vissa teman är återkommande i litteraturen samt i lagar/policys rörande jämställdhet. 
Empirin kommer analyseras och organiseras utifrån dessa teman i analysens andra del 
(kapitel 4.3).

JÄMSTÄLLDHET SOM ETT TOMT BEGREPP SOM FYLLS MED MENING

Problematiken kring jämställdhet som ett ode nierat begrepp lyfts av samtliga författare 
men med lite olika ingångspunkter. Rönnblom (2011: 50) beskriver hur det fylls med mening 
i en politisk kontext, Larsson & Friberg (2002: 11) tar upp hur det saknas en enhetlig upp-
fattning inom planerarskrået men gemensamt är att en klar de nition saknas. Andersson 
(2002: 26f) nämner de tre huvudsakliga kategorierna argumenten till varför vi bör ha jäm-
ställdhet kan delas in i, och dessa visar på olika innebörd i vanliga sätt att tolka begreppet. 
Rättviseargumentet som handlar om mäns och kvinnors lika rättigheter och lika skyldigheter 
och rör ofta representation eller pengar (Andersson 2002: 27). Resursargumentet som menar 
att jämlikhet blir viktigt som en del i att tillvarata alla resurser, där kvinnor utgör en stor del 
(Andersson 2002: 27). I resursargumentet ses kvinnor som annorlunda än män vilket gör att 
de kan bidra med andra saker och på så sätt göra planeringen bättre (Andersson 2002: 27). 
Risken med det här argumentet blir ofta att kvinnors intressen kommer att betraktas som 
särintressen och kvinnor har i båda dessa en komplementär funktion (Andersson 2002: 27). 
Intresseargumentet där det hävdas att kvinnor kan samverka som grupp mot gemensamma 
intressen men de kan inte företrädas av män som grupp (Andersson 2002: 27).

SKAPANDET AV KÖN OCH GENUSSYSTEMET

Det nns en bred konsensus om att socialt och kulturellt kön, eller genus, är något som 
kontinuerligt skapas. Rönnblom (2011: 35-37) lyfter fram hur jämställdhet skapas som en 
del i förståelsen kring hur kön skapas medan Larsson & Jalakas (2009: 52) beskriver hur 
denna process kan fortgå och på vilket sätt. De menar att könens isärhållande och manlig 
överordning utgör de två principer som genussystemet bygger på och att detta isärhållande 
sker både horisontellt och vertikalt (Jalakas, Larsson 2009: 52f). Män och kvinnor väljer 
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olika sektorer men är också verksamma på olika nivåer inom sektorerna (Jalakas, Larsson 
2009: 53). Då könen hålls isär kan också en könsmaktsordning upprätthållas där mannens 
arbete ses som mer värdefullt, han har mer makt, tjänar mer pengar och utgör normen i 
samhället (Jalakas, Larsson 2009: 53f). Även Andersson (2005: 74) beskriver hur hon ser på 
detta fortskridande, men hennes beskrivning utgår ifrån observationer inom planerings-
skrået. Andersson tar upp skapandet av kön i förhållandet till vilken kropp man har som en 
del i detta (Andersson 2005: 74). Kvinnor lär sig att deras kroppar är svaga och försvarslösa 
vilket återskapar kvinnan som o er, särskilt då hon vistas i den o enliga miljön (Andersson 
2005: 74). 

FYSISK PLANERING SOM KÖNLÖS/ SYNLIGGÖRANDE AV OJÄMSTÄLLDHET

Fysisk planering är könsneutralt menar både Andersson (2005: 82) och Larsson (2005: 224). 
Könsneutraliteten syns genom att planeringen, särskilt översiktsplaneringen, menar att den 
är till för alla (Larsson 2005: 224). I dokumenten lyfts cyklister, tra kanter och medborgare 
fram men inte kvinnor och män (Andersson 2005: 16f), vilket tyder på en könsblindhet som 
gör att skillnaderna i mäns och kvinnors liv inte belyses vilket i sin tur gör det svårt att arbeta 
med frågorna. Att ha ett neutralt förhållningssätt, undvika att tala om kön och könsroller 
i relation till planering för att istället peka på individens frihet att välja fritt kan låta bra 
men det visar ofta på en omedvetenhet kring de strukturer som upprätthåller ojämställdhet 
(Jalakas, Larsson 2009: 51f). Det är inte bara individens fria val som styr dennes situation, 
samhälleliga strukturer medverkar också till ojämställdheten (Jalakas, Larsson 2009: 51f). 
En medvetenhet kring dessa strukturer är nödvändigt för att motverka upprätthållandet av 
skillnaderna. Då planeringen gör anspråk på att vara könsneutral och till för alla blir det 
ofta istället till en könsblindhet (Jalakas, Larsson 2009: 51f). Könsblindheten innebär att 
kvinnors och mäns skilda erfarenheter osynliggörs vilket ofta leder till att kvinnors erfaren-
heter förbises (Jalakas, Larsson 2009: 51f).

INDIVIDEN SOM ANSVARIG MED CHECKLISTOR SOM VERKTYG

Larsson & Friberg (2002: 11f) tar upp problematiken kring att ansvaret för jämställdheten 
hamnar på individen och att det blir upp till den intresserade planeraren att ta tag i dessa 
frågor. Bristande kunskaper och osäkerhet hos individen, avsaknaden av tydliga riktlinjer 
och en osäkerhet i hur man ska gå tillväga blir påtaglig (Friberg, Larsson, 2002: 11f). Det syns 
bland annat genom att tydliga metoder och checklistor efterfrågas, och inom kommunerna 

nns ofta era sådana verktyg och checklistor tillgängliga att utgå ifrån (Friberg, Larsson, 
2002: 15, 17).  (1996) som tagits fram i samarbete med Boverket är ett exempel 
på ett sådant verktyg, likaså  (2001) av Uppsala Kommun. Rönnblom (2011: 
43f) beskriver detta som att det i politiska policydokument handlar om att lära den enskilde 
individen att ”göra rätt”. Hon menar vidare att användandet av checklistor och liknande 
verktyg istället har förvandlat jämställdhetsarbetet till en administrativ syssla (Rönnblom 
2011: 47f). 

PROBLEMATIKEN KRING HUR KVINNORS ERFARENHETER SKA TILLVARATAS

Att kvinnors erfarenheter och kunskaper kan vara svåra att tillvarata inom de lagstadgade 
kraven på medborgardeltagande påtalas. Ofta krävs ett aktivt arbete från planerarnas sida 
för att engagera kvinnor i planeringsprocessen, även om det faktiskt nns ett intresse för 
dessa frågor från kvinnornas sida (Friberg, Larsson 1999: 41f). Andersson beskriver att det 
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i dagsläget nns en osäkerhet på hur dessa erfarenheter senare tillvaratas, hur ska pla-
neringen arbeta med detta och vilka nya lösningar kommer det att ge (Andersson 2005: 
82f)? Det nns inga klara svar på detta och könsmaktstrukturerna kan inte byggas bort 
(Andersson 2005: 82f). 

TRYGGHET OCH SÄKERHET

Trygghet och säkerhet anses av såväl Jalakas och Larsson (2009: 123f) som Andersson (2005: 
69) vara en av de grundläggande förutsättningarna för jämställdhet i o entliga miljöer. 
Kvinnors oro att drabbas av våld då de vistas i det o entliga gör att de på olika sätt förhåller 
sig till riskerna för att bli utsatt för detta (Andersson 2005: 74). Strategier för att undvika 
eller kunna möta våld påverkar i vilket o entligt rum de vågar röra sig och uppehålla sig, 
på vilket sätt de väljer att för ytta/uppehålla sig samt vid vilka tidpunkter de använder de 
o entliga rummen (Andersson 2005: 74). På dessa sätt tar kvinnor ansvar för att undvika 
våld, men det medför konsekvenser i form av inskränkt handlingsfrihet och rörelsefrihet 
för dem (Andersson 2005: 74). Jalakas och Larsson menar att planerare bör undvika ett 
paternalistiskt förhållningssätt, en planering som kommer ovanifrån och som fokuserar på 
beskyddande åtgärder eftersom det kan underblåsa rädslan (Jalakas, Larsson 2009: 125).
Andersson sätter kvinnors oro för våld då hon vistas i det o entliga rummet i relation till 
hur kvinnor lär sig att uppfatta sina kroppar, som en del i skapandet av kön. Hon menar att 
kvinnan lär sig att hon är kroppsligt underlägsen och med det följer en tyst kunskap om hur 
hon bör förhålla sig till det o entliga rummet (Andersson 2005: 74).
Jalakas och Larsson menar istället att kvinnans förhållningssätt till det o entliga rummet 
är ett historiskt arv där kvinnors plats är hemmet, det privata medan o entligheten tillhört 
mannens domäner (Jalakas, Larsson 2009: 16). Kvinnan bör, då hon vistas i o entligeheten, 
inte utsätta sig för risker såsom att gena genom parken i höga klackar och kort kjol. Om 
något händer henne får hon då delvis bära skulden för det inträ ade eftersom hon betett 
sig olämpligt (Jalakas, Larsson 2009: 16).
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4I detta fjärde kapitel presenteras och analyseras empirin. Den kommer att analyseras i 
två steg som presenteras i tre delar. I den första analysen besvaras underfrågorna till den 
övergripande forskningsfrågan och texten är här uppdelad under ett antal teman som vuxit 
fram i analysen av materialet. I denna första del av analysen presenteras materialen var för 
sig och det utgör del ett och två i kapitlet. I analysens andra steg tolkas materialet utifrån de 
teoretiska sammanhangen och här analyseras och kategoriseras materialen efter de givna 
teman som vuxit fram ur teorin. Materialen ställs i denna del mot varandra för att hitta 
skillnader och beröringspunkter och presenteras därför gemensamt i kapitlets tredje del. 

4:1 RESPONDENT 1: MALMÖ – ROSENGÅRD – ROSENS RÖDA MATTA

PROJEKTETS BAKGRUND

Rosens Rödan Matta utgör en del av projektet Rosengårdsstråket som i sin tur är en del i ett 
ännu större projekt som kallades ”Hållbar stadsomvandling fokus Rosengård”. I en ansö-
kan om bidrag från EU:s regionala fonder och av delegationen för hållbara städer till ”pro-
jekt Rosengårdsstråket” utlovades en aktivitetsyta för ungdomar. Detta sammanföll med ett 
annat projekt där medborgarna kunde komma till tals om vad de saknade i sin stadsdel. 
Det som framkom var att pojkar ville ha mer av sådant som redan fanns i stadsdelen medan 
motsvarande grupp ickor inte kunde uttrycka sig lika klart om vad som saknades. Det sågs 
som ett tecken på att deras närmiljö inte tillfredsställde deras behov, och arbetet med aktivi-
tetsytan kom därför att rikta in sig på att skapa en plats som skulle tillfredsställa deras behov. 

VILKA IDEÉR OM JÄMSTÄLLDHET LIGGER TILL GRUND FÖR PLANFÖRSLAGEN?

JÄMSTÄLLDHET SOM EN DEL AV NÅGOT STÖRRE
Respondent 1 kopplar ihop jämställdhetsfrågorna med demokratiaspekten och allas delak-
tighet i samhället. Alla ska känna att de har en plats i samhället, att samhället nns där för 
dem och att de nns för samhället. I det ingår att alla grupper ska känna att de har ytor 
eller platser som nns för dem och som är lämpade för deras intressen. Han menar att det 

nns en skillnad mellan att få hålla till på ytor som nns för alla, skogsdungar, lekplatser 
och dylikt, och att ha tillgång till en plats som speci kt tillfredställer vissa behov såsom en 
sportplan gör för idrottsutövaren. Finns det grupper i samhället som inte får sin behov till-
fredsställda i närmiljön eller inte känner att de har platser som nns till för dem så är det 
ett problem. 

PROBLEMBILD – PLATSEN I STADEN OCH AKTIVITETERS OLIKA VÄRDE 

Respondenten ger uttryck för att aktiviteter tillskrivs olika värde vilket ger upphov till ojäm-
ställdhet. Dels talar han om vad som kom fram i processen, att ungdomarna gav uttryck 
för att de ville ha tillgång till musik, att kunna spela upp låtar för varandra och hålla eve-
nemang. Den tekniska utvecklingen de senaste åren gör det möjligt att idag hela tiden ha 
tillgång till musik på ett annat sätt än tidigare, vilket skapar nya sociala sammanhang. 

. 
Av det här citatet förefaller det som om respondenten menar att fotboll, eller sport i stort, är 
högre prioriterat än andra mer kulturellt eller socialt inriktade sammanhang, som att trä as 

KAPITEL  4 | ANALYS AV EMPIRIN
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och lyssna på musik eller umgås på andra sätt än genom att utöva sport tillsammans. På 
förfrågan om varför vissa sporter verkar representeras utomhus (såsom fotboll/basket) och 
andra inte gör det (som dans/gymnastisk) tar han upp problematiken kring att vissa saker 
anses få kosta pengar och ska betalas av kommunen medan andra anses vara en privat a är 
mellan den som håller i aktiviteterna och de privata hushållen. 

 Investeringar i simhallar nämns 
som exempel. Simföreningen behöver en hall och eftersom samhället bestämt sig för att 
det är en viktig aktivitet så anses en halv miljard vara rimligt. Då dansföreningen med lika 
många medlemmar vill ha en sal för en miljon anses det vara en privat a är mellan den 
som organiserar träningen och barnens föräldrar som då får stå för hela kostnaden. Det 
omnämns som problematiskt eftersom alla föräldrar inte har samma möjlighet att betala. 
Andra aktiviteter hamnar någonstans emellan, kommunen tillhandahåller lokaler men i 
mycket begränsad omfattning medan ytor för andra sporter nns anlagda i stort sett i varje 
stadsdel. Denna värdering leder till en obalans i fördelningen av samhällets ekonomiska 
resurser och/eller utrymmet i staden. 

JÄMSTÄLLDHET – ATT FÖRDELA RESURSERNA

Respondenten anser att samhällets resurser på något sätt ska fördelas lika mellan olika 
grupper och då mer resurser satsas på en särskild grupp blir det ojämställt. 

 Att fortsätta 
bygga enligt tidigare modell blir ojämställt eftersom det är att fortsätta ge en förfördelad 
grupp ännu mer resurser. En tolkning av detta är att skälet till att man ändå fortsätter 
bygga platser lika de som redan nns beror delvis på planerarnas rädsla och osäkerhet. Han 
menar att planerare vill bygga platser som nyttjas i hög grad. Lekplatser och fotbollsplaner 
blir alltid fulla med folk, vilket gör att kommunen får hög utdelning för de satsade ekono-
miska resurserna. 

MEDBORGARDELTAGANDE – ATT VETA VAD TJEJER VILL 

Att bygga jämställt innebär då motsatsen, att aktivt anstränga sig för att ta reda på vad 
som saknas och istället anlägga nya sorters platser. Det är dock svårt eftersom det kräver ett 
aktivt ställningstagande och en process som involverar de grupper som hamnat utanför de 
vanliga kanalerna. Att arbeta med dessa grupper beskrivs som svårt eftersom de inte alltid 
själva vet vad som saknas eller vad de skulle vilja ha. Respondenten beskriver det som att 

 Det krävs alltså ett aktivt ställningstagande för att hjälpa, i det här fallet en 
grupp till största del bestående av tjejer, att formulera vad de vill ha.

PÅVERKANDE FAKTORER 

När respondenten talar om trygghet väljer 
han aktivt bort att tala om rädslan för (sexuellt) våld i o entliga miljöer för att istället foku-
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sera på otrygghet i form av rädslan för repressalier från släkt eller familj. Rädslan för våld 
i det o entliga rummet blir här istället en rädsla för våld, eller andra påföljder, i hemmet. 
Den upplevda tryggheten på platsen handlar då mindre om att kvinnan själv ska uppleva att 
hon känner sig säker i den o entliga miljön för att istället handla om att familjen ska känna 
sig trygg med att inte platsens dåliga rykte svärtar kvinnan.

Respondenten menar att platsägandet är en viktig process eftersom den kan påverka för-
utsättningarna för att vistas på ytan. 

Förutsättningen för att 
tjejerna ska ta platsen till sig blir att killarna inte hinner göra det först. För att undvika detta 
ska tjejerna ges ett försprång i ägandeskapsprocessen på era sätt. Deras delaktighet i arbe-
tet med att utforma platsen är en del i detta, liksom andra efterföljande åtgärder beskrivna 
nedan.

PÅ VILKET SÄTT ÄR YTAN JÄMSTÄLLD?

FÖRDELANDET AV RESURSER 

I planerarens sätt att tala om ytan framstår det som om skälet till att ytan kan tolkas som 
jämställd är att resurser har tilldelats en grupp (unga tjejer) som enligt planeraren ofta är 
mindre förfördelad. Det är resurser i form av ekonomiska medel, tid/arbete samt yta/plats. 

Resurser i form av tid och arbete är till stor del knutna till processen och dess deltagare. 
Istället för att använda de vanliga kanalerna, där man vet att vissa grupper inte nås, så görs 
särskilda ansträngningar för att få tag på dessa grupper. Kommunen har lagt resurser i form 
av arbetstid både från anställda vid plankontoret och på en anställd projektgrupp av unga 
tjejer från området för att processen ska bli djup nog för att kunna bidra med nya idéer 
som tillfredställer behov som inte blivit tillfredsställda hos gruppen. Att idéerna kommer 
från medborgargruppen återspeglar också planerarens syn på jämställdhet som en viktig 
demokratiaspekt, då han menar att alla grupper måste känna att de har platser som är till 
för dem. 

Den andra resursen handlar om fördelningen av platser i staden. Här tas en yta i anspråk 
för att tillfredsställa en förfördelad grupps behov i syfte att utjämna resursfördelningen. 
Ytan riktar särskilt in sig till tjejer eftersom killar redan anses ha fått en stor del ytor speci-
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aliserade för sina behov. Gestaltningen av platsen har skett i samråd med en arkitekt enligt 
det normala förfarandet där medborgare lämnar synpunkter som sedan beaktas av profes-
sionella inom processen. 

TRYGGHET – EN PLATS UTAN DÅLIGT RYKTE

Valet av själva platsen är viktig ur ett trygghetsperspektiv. Respondenten talar om trygghet 
men ur ett annat perspektiv än våld i o entliga miljöer som han snarast anser är en polisiär 
fråga. Trygghet handlar här istället om trygghet ifråga om familjens insyn och att familj 
och släkt ger tjejerna tillåtelse att vistas på platsen. Den plats som valts ut är lämplig då inte  
”dåliga killar” tagit den i anspråk och då den ger möjlighet till insyn från grannskapet. Det 
anges som en förutsättning för att ytan ska kunna användas av alla tjejer i området. 

MANIFESTERAT PLATSÄGANDE

I den efterföljande hanteringen av platsen har kommunen och de involverade i planproces-
sen särskilt valt att arbeta för att tjejerna ska få ett försprång i platsägandeskapet. En åtgärd 
var att låta dem agera som ambassadörer för platsen i planprocessen och under invigningen 
samt att låta dem vara en del i det efterföljande arbetet med arrangemang på platsen. En 
annan var att för en tid ha en kod till musikanläggningen. Då musikanläggningen kom på 
plats gavs koden endast ut till tjejerna för att på så sätt visa för dem och alla andra att de 
hör hemma där. Dessa åtgärder skulle ge dem ett försprång till platsen och underlätta i 
platsägandeskapsprocessen.
Ytterligare en insats för att underlätta och synliggöra platsägandeskapet var att låta gruppen 
sätta ett landmärke på platsen som säger något om dess historia. DANSA PAUSA statyn/
sittmöbeln kom till i samarbete med tjejerna som en del i att berätta platsens historia. Dansa 
Pausa speglar platsens syfte, och för den som kan sin musikhistoria berättar den också under 
vilken sommar som tjejerna arbetat med platsen. Att få sätta sin ”signatur” på en plats kan 
underlätta i platsägandeskapsprocessen. 
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4:2 RESPONDENT 2: BOTKYRKA – ALBY – ALBY FOLKHÄLSOPARK

PROJEKTETS BAKGRUND

Botkyrka kommun har som mål att öka antalet tjejer i idrotten. För att uppfylla det målet 
krävs era åtgärder varav fysisk planering är en del. Alby Folkhälsopark är tänkt att tillgo-
dose parkens behov av en genomgående renovering där trygghetsåtgärder omnämns som 
en viktig del. Platsen ska även tillgodose föreningslivets behov av nya ytor för sina aktiviteter. 
Kommunen ansökte om stöd för projektet hos Boverket och ck det beviljat. 

VILKA IDEÉR OM JÄMSTÄLLDHET LIGGER TILL GRUND FÖR PLANFÖRSLAGEN?

JÄMSTÄLLDHET SOM EN DEL AV NÅGOT STÖRRE

Såhär svarar respondenten på frågan om varför det är viktigt att tjejerna tar plats på akti-
vitetsytorna: 

 Ett brett utbud av aktiviter blir här en jämställdhetsaspekt för att ge tjejer samma 
möjligheter som killar till en rik fritid. Detta blir i sin tur en del i ett större sammanhang, 
jämställdhet är en del av de mänskliga rättigheterna. Att ge alla medborgare samma möjlig-
heter att kunna ta del av de aktiviteter som erbjuds samt att påverka sin närmiljö lyfts fram 
som viktigt. De aktiviteter som nns representerade på ytan är, förutom de sporter som 
tjejerna efterfrågat och varit med och valt, även andra mer socialt och kulturellt fokuserade 
aktiviteter. Att hänga på en trevlig plats eller ha tillgång till musik blir centrala då tjejer får 
vara med och bestämma. 

PROBLEMBILD – OTRYGGHET 

Platsen som var innan projektet påbörjades beskrivs som en otrygg plats, en plats att ta 
omvägar runt, med kriminalitet och droghandel. Respondenten återkommer upprepade 
gånger till trygghetsaspekten, att platsen känns trygg blir en avgörande del i om den kan bli 
jämställd. I den första delen av citatet lyfter respondenten fram att det känslan av trygghet 
och att anläggningen är välskött blir en viktig del i jämställdhetsarbetet mellan unga kvin-
nor och män, men också andra grupper i samhället. Den delen av trygghetsaspekten rör 
säkerhetsfrågan eller rädslan att råka ut för brott vilket kan kopplas samman med andra 
uttalanden rörande den här typen av trygghet:

Det övre citatets andra del tyder på att som kvinna be nna sig i den typen av miljöer kan 
kopplas till misskrediterande attribut för kvinnan ifråga. Här beror otryggheten inte på en 
rädsla för den egna säkerheten utan är snarare en rädsla eller oro för att få dåligt rykte eller 
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att få negativa epitet knutna till sin person. 
Otryggheten lyfts av respondent 2 fram som det största skälet till ojämställdhet på aktivitets-
ytor och därmed blir trygghet en grundförutsättning för att kunna skapa en jämställd yta. 

JÄMSTÄLLDHET – ETT SMÖRGÅSBORD AV AKTIVITETER FÖR ALLA

För respondent 2 är inte representationen på ytan, eller könsfördelningen mellan använ-
darna av en yta det viktigaste att lyfta fram då man pratar om jämställdhet på aktivitets-
ytor. Han menar att målet inte är att få en jämn fördelning hos användarna om det inne-
bär att killar inte använder platserna, målet blir istället att öka antalet tjejer som gör det. 
Tjejidrotten ska främjas men även andra grupper ska få sina behov tillfredsställda på ytan. 

                   
         Målet är att ytan inte enbart ska nyttjas av pojkar i 

äldre tonåren utan resurserna ska  fördelas och även tillfalla ickor. Fem huvudspår i detta 
jämställdhetsfrämjande arbete kan skönjas: att ge tjejer ett stort utrymme i processen, att 
underlätta platsägandeskapet, att skapa en trygg plats, att erbjuda en mängd olika aktivi-
teter samt att arbeta aktivt med insatser för att främja tjejers deltagande på platsen i den 
efterföljande processen. 

MEDBORGARDELTAGANDE – ATT VETA VAD TJEJER VILL

Respondenten menar att medborgardialog enligt den vanliga modellen med öppna möten 
där kommunen bjuder in till dialog för de boende i området inte kommer att bidra till en 
ökad jämställdhet av två skäl. Den ena är avsaknaden av gruppers representation och det 
andra är att dialogen ofta inte berikar processen nämnvärt.
Avsaknaden av gruppers representation blir problematisk eftersom det då är en och samma 
grupp som deltar i samråden vilket gör att kommunen inte får ta del av en stor del av sam-
hällets önskemål och åsikter, men att kommunen ändå kan nå upp till minimikraven för 
medborgardeltagande. En liten grupp människor som inte är representativ för samhället i 
stort blir då de som för allas talan. 
En slätstruken dialog blir problematisk då möjligheten för breda och öppna diskussioner 
där deltagarna kan uttrycka sina önskemål istället blir ett moment att bocka av på listan. 
Dessa två problem gör att medborgardialogen egentligen inte blir en process där medbor-
garnas önskemål nämnvärt kommer att påverka slutresultatet.

                  
                      

                  
                  
                    

                     
            

Att arbeta med referensgrupper i medborgardeltagandet blir ett sätt att undvika att hamna 
i ovanstående problematik då de grupper som är av intresse för projektet sökts upp och får 
möjlighet att direkt påverka platsen. Referensgrupperna i projektet med Alby Folkhälsopark 
består av grupper som annars inte representeras i särskilt stor utsträckning på mötena. Det 
är tre referensgrupper, föreningsaktiva tjejer tolv till 18 år, icke-föreningsaktiva tjejer tolv 
till 18 år samt det lokala föreningslivet. De tre grupperna har haft tre möten vardera där 
de fått påverka platsens utformning på ett direkt sätt i samråd med landskapsarkitekt och 
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andra tjänstemän inom planeringspraktiken. Processdeltagarna har fått sätta sig in projek-
tets ekonomiska ramar, tittat och mätt på kartor för att se vad som ryms på platsen samt 
fått bläddra i kataloger från olika leverantörer av sportutrustning. Därefter har de valt den 
utrustning de vill ha utifrån budget och platsens förutsättningar. Processen blir då en sorts 
direkt demokrati utifrån de möjligheter som presenteras för dem.      

    

PÅVERKANDE FAKTORER 

Respondenten lyfter fram platsägandeskap som en del i åtgärderna för att skapa en jäm-
ställd plats. För att underlätta den process i vilken en grupp approprierar en plats så kan 
en del av detta vara att i ett tidigt skede låta gruppen sätta sitt märke på platsen, att fysiskt 
manifestera sitt ägandeskap. 

                   
                   

   Här sker platsägandeskapet på era sätt: genom en utformning av platsen 
där grupperna som deltagit i processen kan se och känna igen fysiska manifesteringar av 
sitt deltagande, dels genom arbetet med att skapa konstverket där konstnärerna lämnar sitt 
avtryck på platsen och  dels genom verkets motiv, i det här fallet en representation av Alby 
med kvinnor porträtterade där Albybor och kvinnor kan känna igen sig och se att de hör 
hemma på platsen. 

PÅ VILKET SÄTT ÄR YTAN JÄMSTÄLLD?

BRETT UTBUD OCH UPPFÖLJNING

Medborgardeltagandet, där tjejer fått ha ett stort in ytande, ligger till grund för ytans 
utformning vilket har resulterat i en yta som tillfredställer de behov tjejerna gett uttryck 
för. En uppsjö av olika sporter och aktiviteter nns representerade för att tillfredsställa ett 
stort antal behov. Aktivitetsytan innehåller platser för skejt, basket, tennis, fotboll, skrid-
skoåkning, dans, dj-bås, häng med solstolar, konstgräs och parkmöbler, grillplats, cafeteria, 
lekplats för yngre barn, löparbanor, start på löpspår, stadsodling och ett delvis funktionsan-
passat utegym. 
Vissa sporter eller aktiviteter omnämns som mindre problematiska      

         medan andra lyfts fram som mer problematiska 
då dessa ytor i högre utsträckning blir approprierade av killar.     

                
              På dessa ytor har man tagit 

större hänsyn i efterarbetet, för att ge möjlighet till en jämnare könsfördelning. 
                    

                 
                 

Respondenten menar att de unga kvinnornas deltagande på platsen styrs i hög grad av de 
uppföljande åtgärderna. Här blir platsen jämställd utifrån de efterföljande åtgärderna, en 
yta som ofta tas i anspråk av en övervägande majoritet av män kan nyttjas i högre grad av 
kvinnor om särskilda träningstider öronmärks enbart för dessa vilket gör att platsen kan 
betraktas som jämställd. Att aktiviteten är ledd av kvinnliga ledare ger en representation av 
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kvinnor på området vilket kan leda till att er kvinnor vågar ta sig an aktiviteten och platsen 
för den. Att bygga sådant som statistiken påvisar brukar få en väldigt ojämn fördelning kan 
alltså anses jämställt om det kombineras med efterföljande åtgärder som syftar till att mot-
verka en ojämn könsfördelning hos användarna. 

EN TRYGG PLATS

Behovet av att miljön upplevs som trygg är en jämställdhetsaspekt som man arbetat med 
på platsen.                   

            -
    Som en del i detta har belysningen behandlats i medborgardialogen 

i samråd med kommunens belysningsingenjör. Trygghet handlar även om att platsen ska 
upplevas som välskött och prydlig, vilket gjort att resurser lagts på dessa åtgärder.

              
Arbetet med platsens estetiska utformning blir därmed en del i tryggheten och jämställdheten. 
Trygghetsupplevelsen ökar genom informell övervakning, att platsen är befolkad   

              . Samarbete kring bemanning på 
spontanidrottsytorna där det lokala föreningslivet håller fria pass gör att platsen blir tryg-
gare även för de som håller till i närheten. Platsens skötsel, som sker med hjälp av personer 
i daglig verksamhet, blir en del också i detta. Att det nns någon där som säger hej när man 
kommer är också en del i att befolka platsen. 

                 
                  

              
Insyn från lägenheterna och förbipasserande boende i området runtomkring ger också en 
informell övervakning som ökar tryggheten, vilket gör att platsens centrala läge mitt i ett 
bostadsområde kan betraktas som en jämställdhetsaspekt. 

MANIFESTERAT PLATSÄGANDE 

Ytan kan betraktas som jämställd utifrån de element som påvisar att den tillhör era olika 
grupper i samhället. Den tydligaste manifestationen av detta är ett 15 meter långt, tre meter 
högt konstverk som bildar en fond till basketplanen. Konstverket är tillverkat i ett samarbete 
mellan fyra ickor och tre pojkar från området, och har bland annat en tjej i slöja, smyckad 
med hennatatueringar på händerna, i förgrunden.        

                     
         Basketplanen håller internationella mått, men även 

här har en dekoration i mitten tillåtits för att ge platsen en unikhet och en prägel av de som 
varit med och skapat den. Stolpar och annat på platsen har genomgående målats i en gul 
och rosa färgskala som tagits fram i samarbetet med referensgrupperna. Sittbänkar, som 
tidigare varit betongfundament till planteringar har gjutits igen och dekorerats av en skol-
klass i området. Även den delen av löparbanan som inte är till för tävling har utformats i 
samarbete med referensgrupperna. 
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4:3 RELATION TILL TEORIN

JÄMSTÄLLDHET SOM ETT TOMT BEGREPP SOM FYLLS MED MENING

I respondenternas svar synliggörs jämställdhetsbegreppets luddiga innebörd och oklara 
de nition. Rönnbloms (2011: 35) resonemang om hur begreppet fylls med innebörd uti-
från en politisk kontext lyser delvis igenom där respondenterna talar om jämställdhet som 
någonting som förbättras över tid men också i att jämställdhet fylls med olika mening. När 
respondent 1 säger                   

                       
               blir det tydligt att han för-

utsätter att det ska ha blivit en skillnad mellan sin generation och den efterkommande. Han 
ger ett exempel utifrån sin föreställning om hur det borde vara snarare än från vilken skill-
nad han faktiskt kan se. Respondent 2 talar inte om explicit om hur jämställdheten kontinu-
erligt förbättras, men det går ändå att se spår av tanken i resonemangen:     

                   
                Här ger respondent 

2 en bild av klassiska ytor som något som blir ojämställt. Att det nns en skillnad mellan nu 
och då ges också i hur respondenten talar om uppföljningsåtgärderna. Då lämnades ytan 
utan belysning och utan uppföljning, nu läggs stora resurser ner på sådana åtgärder. 
Att innebörden i begreppet skiljer sig något för de olika respondenterna synliggörs såväl i 
resonemang som i platserna de varit med om att skapa. Anderssons (2002: 27) beskrivning 
av de tre argumenten för jämställdhet blir delvis synliga i resonemangen. Respondent 1 
talar om jämställdhet i termer av demokrati, fördelning av ekonomiska medel och repre-
sentation. Rättviseargumentet dyker upp i resonemang om representationen av yta, stor-
leksmässigt, i staden och av representation på ytan. Respondent 1 menar att utgångsläget 
idag är att resurserna i form av aktivitetsytor är så pass snedfördelade att man bör lägga 
alla resurser i projektet på den grupp som i dagsläget har minst, hela processen och hela 
ytan fokuserar på att tillfredsställa behoven hos en underpriviligerad grupp. Om platsen sen 
används uteslutande av unga kvinnor är det inte ett problem eftersom motsvarande grupp 
unga män redan fått sina intressen tillgodosedda på andra platser. Respondent 2 talar om 
jämställdhet som en del av de mänskliga rättigheterna, allas lika rättigheter och möjlighe-
ter. Även här framträder rättviseargumentet men med en liten gradskillnad. Respondent 
2 betonar att alla ska få tillgång till ett stort utbud av aktiviteter oavsett ålder, kön och 
ekonomi. Utgångsläget för platsen är att den ska tillgodose allas behov, och i detta även 
föreningslivets. Jämställdhet i meningen lika fördelning av resurserna tolkas här som att 
alla gruppers behov ska tillgodoses på ytan och ett eventuellt ojämställt utgångsläge i för-
hållande till andra platser i staden problematiseras inte. Intresseargumentet åskådliggörs 
då respondenterna talar om processen. Respondent 1 menar att unga tjejers osäkerhet på 
vad de ska efterfråga är ett symtom på att deras behov inte nns tillfredsställda i samhället, 
vilket kan tolkas som att de som grupp skiljer sig i sina önskemål och behov. Respondent 2 
uttrycker istället att tjejer har samma önskemål och behov som andra grupper men att det 

nns andra skäl till varför tjejer väljer att inte nyttja de resurser som nns. Resursargumentet 
berörs däremot inte av någon av respondenterna. 
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SKAPANDET AV KÖN OCH GENUSSYSTEMET

Respondent 1 ger en bild av hur han som planerare ser på män/pojkar och kvinnor/ ickor 
i sitt arbete och då särskilt i förhållande till processen. Killar omnämns som en grupp som 
har höga förväntningar på att få sina behov tillfredsställda.         

                     -
 Tjejers beskrivs som mer vaga, tystlåtna och omtänksamma om sina medmänniskor. 
                       
   Flickorna har svårt att formulera sina önskningar och då de blev tillfrågade 

och ck ta en stor plats i processen satte de inte sina särintressen först utan ville skapa en 
plats som inkluderar även andra grupper. De blir därmed också svårare att ta hänsyn till då 
deras önskningar inte nns tydligt formulerade. Killar beskrivs av respondent 1 på ett mot-
satt sätt:            . Tjejer blir därmed 
också en målgrupp som det krävs ansträngningar för att arbeta med, både att engagera 
i processen och att få fram vad de vill ha. Om de öppna mötena med allmänheten säger 
respondenten                 

      
Respondent 1 menar att detta är något som syns även utanför planeringen, att lika beteende 
leder till olika konsekvenser för tjejer och killar där tjejer blir hårdare stra ade då de tar 
plats eller är högljudda.               

               
Respondentens beskrivning av tjejer och killar stämmer väl överens med hur Jalakas och 
Larsson (2009: 52f) beskriver genussystemet där könens isärhållande och den manliga över-
ordningen är de två bärande idéerna. 
Föreställningar om hur tjejer/kvinnor och killar/män är, hur de agerar i enlighet med 
könsnormerna syns i uttalandena där tjejerna och killarna har ett antagonistiskt förhål-
lande. Det kvinnliga är det svaga, hjälplösa, omhändertagande, svåra att förstå och tyst-
låtna medan killarna har egenskaper som starka, egoistiska, enkla att förstå och högljudda. 
Killarna kan därför få igenom sina krav medan tjejer måste få ett särskilt utrymme för att 
kunna komma till tals. 
Respondent 2 menar istället att tjejer och killar vill ungefär samma saker med undantaget 
att trygghet blir viktigare för tjejer samt att platsen är trevlig att ”hänga” på. Detta utvecklas 
i efterföljande stycke.

FYSISK PLANERING SOM KÖNLÖS/ SYNLIGGÖRANDE AV OJÄMSTÄLLDHET

Utifrån givet material går det inte att med säkerhet säga att respondenternas resonemang 
påvisar en könsblindhet, men avsaknaden av resonemang kring en del berörda ämnen kan 
antyda detta. Diskussionen förs bitvis kring tjejers erfarenhetsvärldar.     

                     
 – Respondent 2. Tjejer beskrivs ha samma önskemål och intressen som killar 

men utöver detta också ett behov av trygghet för att våga nyttja ytorna. Här syns en mer 
könsneutral hållning som kan tolkas hamna i vad Jalakas och Larsson beskriver som en 
könsblindhet. 
En hållning som eventuellt kan antyda en könsblindhet är avsaknaden av re ektioner i vissa 
punkter. På förfrågan om den stora representationen av fotboll på ytan, om det är tjejerna 
i referensgrupperna som ligger bakom det säger respondent 2:
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Respondenten uppger vidare att            
                      
          Referensgruppernas önskemål, statistik 

kring deltagande i fotbollsspelande samt åtskillnaden mellan en klassisk spontanidrottsyta 
får här tala för att ytan kan betraktas som jämställd, men detta problematiseras inte vidare. 
Flera resonemang hade kunnat föras kring detta. Re ektioner kring referensgruppernas 
representativitet och deras valmöjligheter i processen, statistik kring könsfördelning på fot-
bollsplaner under och utanför organiserad träningstid, eller hur stor påverkan trygghetsska-
pande åtgärder som belysning egentligen har lyser med sin frånvaro. Den bild av kvinnors 
förutsättningarna för deltagande på spontanidrottsplatser ter sig i materialet bitvis så pass 
förenklad att det riskerar att hamna i en könsblindhet som negligerar kvinnors erfarenheter. 

Respondent 2 lyfter framhäver dock trygghetsaspekten som grundläggande medan respon-
dent 1 menar att säkerhet och trygghet i den o entliga miljön inte nödvändigtvis ska priori-
teras över andra värden såsom vikten av intressanta miljöer. I vissa fall ställs värdena dessa 
värden mot varandra. En park kan känns tryggare på natten om det är god översikt, från-
varo av buskar och andra skymmande element, medan de på dagtid erbjuder rumsligheter 
som gör parken spännande att röra sig i. Att en otrygghet nattetid kan påverka kvinnor och 
män i olika utsträckning tas inte upp, vilket skulle kunna antyda en viss könsblindhet. 

INDIVIDEN SOM ANSVARIG OCH CHECKLISTOR SOM VERKTYG

I arbetet med båda projekten kommer nansieringen delvis från Boverkets bidrag till jäm-
ställdhetsprojekt. Att söka dessa bidrag blir en del i en administrativ rutin men utöver detta 
verkar projektens egna modellerna för medborgardeltagandet i processerna vara det som 
styrt arbetet snarare än givna checklistor. Deltagandet ser dock vid en första anblick relativt 
lika ut där tjejer ingått i referensgrupper som deltagit i processen. Detta följer grundprinci-
perna som Boverket (2007) presenterar där kvinnors deltagande och en process som främjar 
detta betonas. 
Att ett stort ansvar hamnar på den enskilda planerarens individuella förståelse och tolkning 
av begreppet är dock tydligt i hur processerna och platserna utformats. I de två studerade 
fallen har den individuella förståelsen av begreppet gett upphov till två vitt skilda platser. 
Platserna kan båda förstås och förklaras som jämställda, men inte utifrån en gemensam 
de nition. Respondent 1 tydliggör hur den enskilda planeraren får ett stort ansvar i jäm-
ställdhetsarbetet när han sätter viljan att skapa en jämställd plats i relation till viljan att 
skapa en använd plats: 

                   
                    -

                      
                  

Den eventuella rädslan för att platsen inte kommer bli använd kan göra att jämställdhets-
arbetet blir lidande då det kan få stå tillbaka för intresset att skapa populära platser. Att för 
den enskilda planeraren då välja att prioritera ett jämställdhetsarbete blir ett stort personligt 
ansvar. 
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PROBLEMATIKEN KRING HUR KVINNORS ERFARENHETER SKA TILLVARATAS

Båda respondenterna beskriver hur de har svårt att nå kvinnor inom ramen för det lagstad-
gade medborgardeltagandet. Respondent 2 beskriver att det är samma grupp medelålders 
män som går på mötena och att den målgruppen de vill nå inte nås genom de vanliga sam-
rådsmötena. Respondent 1 beskriver situationen på ett liknande sätt       

                       
                   

              Här synliggörs problematiken 
med att ett representativt tvärsnitt av befolkningen inte nås genom traditionella samråds-
möten. De synpunkter som kommer in ger inte nya infallsvinklar eller belyser nya aspekter 
och bidrar därför inte i så stor utsträckning. Respondent 1 uppger utöver problematiken 
med att nå alla grupper att dialogen även måste vara ingående för att bidra med värdefull 
kunskap.                   

                   
Dessa båda beskrivningar stämmer väl överens med hur teoretikerna beskriver problemati-
ken kring kvinnor och medborgardeltagande. Andersson (2005: 82f) beskriver att det nns 
osäkerheter i hur erfarenheterna tillvaratas och vilka nya lösningar det kan ge. Här skiljer 
sig projekten markant åt. Båda projekten har använt ett utökat medborgardeltagande och 
arbetat med unga tjejer i referensgrupper, men på olika sätt. I projektet med Rosens Röda 
Matta är utgångspunkten att unga tjejers behov inte nns tillfredsställda alls i staden, vilket 
gör att de utgår ifrån att dialogen måste vara djup och öppen för att unga kvinnor ska 
kunna bidra med kunskaper från sin erfarenhetsvärld. Detta för att föra diskussionen vidare 
ifrån att handla om trygghetsskapande åtgärder som att ta bort buskage och öka belys-
ningen. Arbetet med Rosens Röda Matta börjar på ett oskrivet blad. I Alby Folkhälsopark 
är utgångsläget istället att unga kvinnors behov nns tillfredsställda i staden, men att de 
inte vågar nyttja ytorna. I arbetet med Alby Folkhälsopark har därför referensgrupperna 
fått utgå ifrån kataloger från kommunens ramleverantörer av park- och sportutrustning och 
stor vikt har lagts på trygghetsskapande åtgärder som att anpassa belysningen och se över 
växtligheten för att skapa trygghet. 
Respondet 1 diskuterar även problematiken med representativiten hos den referensgrupp 
de arbetat med: 

                     
                     

                     
                        

  
Gruppen som de arbetat med är enligt respondenten inte representativ för området efter-
som gruppen inte inkluderar de mer hårt hållna tjejerna, vännerna till tjejerna som ingår i 
referensgruppen. Tjejerna i referensgruppen uppges vidare vara påväg att lämna området 
för att studera på annan ort eller göra något helt annat, och kan därmed inte anses repre-
sentera de tjejer som blir kvar i stadsdelen. Här ser respondenten en svaghet i projektet, där 
ett behov hos unga kvinnor i området ska tillgodoses men en representativ grupp av unga 
kvinnor från området inte kan nås. Den grupp som kan nås nns också i området och får 
därmed tala för gruppen unga kvinnor som helhet. Respondenten betraktar detta som en 
svaghet eftersom en stor grupp unga kvinnors erfarenheter därmed inte kan tillvaratas. 
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TRYGGHET OCH SÄKERHET 

Respondenternas sätt att se på jämställdhet har beröringspunkter även om de samtidigt 
skiljer sig markant. Respondent 2 menar att trygghet i det o entliga rummet är en förutsätt-
ning för att kunna nå jämställdhet. Han talar om trygghet i relation till säkerhet och rädslan 
att blir utsatt för våld i en o entlig miljö. Viljan att göra samma saker nns där men rädslan 
eller oron gör att vissa grupper får en begränsad rörelsefrihet eller minskad valfrihet. Denna 
inskränkning kan komma från individen själv eller från familjen omkring dem. Respondent 
1 skiljer säkerhet och trygghet åt, men menar att otryggheten är viktig att beakta oavsett om 
den är välgrundad eller ej. Uttalandet om att    – respondent 1 påvisar väl 
detta. Detta stämmer väl överens med hur Jalakas och Larsson (2009: 123f  ) förhåller sig 
till trygghet inom fysiska planeringen där de framhåller att det främst är otryggheten som 
begränsar kvinnan och därmed leder till ojämställdhet i det o entliga rummet. 
I arbetet med Alby Folkhälsopark har detta beaktats i valet av plats, utformning av belysning 
och planeringar. De har försökt att skapa en plats som ska locka till sig en så bred publik 
som möjligt under ett så stort tidspann som möjligt så att platsen alltid ska ha någons ögon 
på sig, vilket rimmar väl med hur Jalakas och Larsson beskriver att trygga miljöer skapas. 
Respondent 1 talar inte om trygghet ur det perspektivet utan menar snarare att det är en 
polisiär fråga, att jakten på trygghet riskerar att skapa miljöer som i slutändan inte har 
särskilt stora värden kvar i sig självt. Problemet kan inte lösas med fysiska åtgärder menar 
respondenten, vilket också Jalakas och Larsson (2009: 125f) påpekar, men då respondenten 
menar att det är acceptabelt att vissa miljöer är otrygga på kvällen eller natten så menar 
Jalakas och Larsson (2009: 124f) istället att otryggheten i större utsträckning kommer 
drabba kvinnor och därför blir en demokratisk fråga. 
Båda respondenterna tar upp hur stigmatiserande det kan vara för tjejerna att be nna sig 
på vissa platser i sitt närområde och hur detta i högsta grad måste beaktas för att tjejerna 
ska bli tillåtna att ens be nna sig på platsen. Båda respondenterna omnämner också detta 
som ny kunskap för dem. Detta tolkas här som en del av trygghetsaspekten då rädslan för 
stigmatisering kan vara lika goda skäl till att välja bort en plats som rädslan för våld är. 
Respondent 2 lägger familjens värderingar till detta, där även rädslan för repressalier från 
familjen blir en del i otryggheten. Andersson (2005: 74) menar att hur kvinnor bör förhålla 
sig till det o entlig rummet är en tyst kunskap som lärs in och blir så självklart och grundläg-
gande för kvinnor att detta inte ens förs på tal, vilket kan vara ett skäl till att det kom som en 
överraskning för respondenterna. Jalakas och Larson (2009: 16) sätter detta i ett historiskt 
perspektiv och menar att det för kvinnor alltid varit delvis stigmatiserande att vistas i en 
o entlig miljö, och att detta är ett historiskt arv. 
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5SLUTSATSER 

Av undersökningen framgår att jämställdhet kan förstås på olika sätt inom planeringsprak-
tiken. Hur begreppet förstås av planerarna återspeglas i de utgångspunkter och målbilder 
som presenteras i materialet. Med hjälp av underfrågorna som rör på vilket sätt platserna 
kan uppfattas som jämställda och vilka idéer som ligger till grund för förslagen så synlig-
görs respondenternas tankemönster gällande jämställdhet inom planeringen. Vid en första 
anblick ter det sig som att det nns ett samförstånd mellan respondenterna om begrep-
pets innebörd i fråga om vad som är utgångspunkten för jämställdhetsarbetet och vad som 
är dess målbild. Eller, då det ska operationaliseras i arbetet med att skapa en jämställd 
aktivitetsyta: Vad är det som behöver rättas till? Gemensamt för respondenterna är att 
de ser frånvaron av ickor/unga kvinnor på aktivitetsytor som ett jämställdhetsproblem. 
Målbilden kan på liknande övergripande sätt te sig som gemensam: Att öka ickors delta-
gande på aktivitetsytorna. Men då materialet plockas isär och analyseras framträder istället 
två skilda idéer eller utgångspunkter som ger upphov till processer med såväl berörings-
punkter som skillnader, vilket i sin tur ger upphov till väldigt olika ytor som båda kan förstås 
och förklaras som jämställda. Rönnblom (2011: 36) menar att jämställdhet setts som en 
så självklar och gemensam målsättning att den inte behöver förklaras eller de nieras, och 
Larsson och Friberg (2002: 11) beskriver att en enhetlig uppfattning om begreppet saknas. 
Båda dessa teorier synliggörs i de likheter och skillnader som nns i respondenternas reso-
nemang. Nedan görs en ansats till att beskriva dessa beröringspunkter och skillnader från 
idé till färdig yta i hopp om att det ska ge en bild av hur hur jämställdhet kan förstås av 
tjänstemän inom planeringspraktiken. 

Utgångspunkterna eller idéerna om jämställdhet blir viktiga då de ligger till grund för 
hur projekten bedrivs. En idé om jämställdhet inom den fysiska planeringen är att det 
idag saknas ytor som tillfredställer de behov gruppen ickor/unga kvinnor har i sin fysiska 
närmiljö vilket är förklaringen till att de i hög grad inte använder de aktivitetsytor som 
idag nns tillgängliga. Att motsvarande grupp pojkar/unga män i hög utsträckning nyttjar 
ytorna ses som ett tecken på att ytorna som nns tillfredställer deras behov. Inom den här 
tanken vill ickor delvis ha någonting annat än vad pojkar vill ha. Att ickor/unga kvinnor 
inte kan uttrycka vad som fattas eller vad de vill ha på ett tydligt sätt medan pojkar/unga 
män efterfrågar mer av sådant som redan nns tolkas som ett tecken på att ickornas/unga 
kvinnornas behov inte nns tillfredsställda i närmiljön eller på andra platser i staden. I den 
här utgångspunkten läggs tyngden på att ickor saknar ytor anpassade för sina behov, och 
projektet och dess process ska därför försöka skapa en yta som kan tillfredsställa dessa behov. 
I kontrast till detta står en annan idé eller utgångspunkt där att ickor/unga kvinnor har lik-
nande behov som pojkar/unga män, vilket menas bli synligt i statistiken för idrottsutövan-
det där den dominerande sporten i antalet utövare har est antal utövare hos båda könen 
även om könsfördelningen inte är jämn. Här menas istället att ytorna som nns represen-
terade i staden väl kan motsvara även unga kvinnors behov, men att det nns andra skäl till 
att de nyttjas i högre grad av unga män. Det som har störst inverkan på könsfördelningen 
hos användarna av ytan är den upplevda tryggheten/otryggheten. Upplevd otrygghet gör 
att kvinnor väljer bort ytan även om den möjliggör för utövande av den efterfrågade aktivi-
teten. I denna utgångspunkt blir ett brett utbud av olika aktiviteter ett sätt att säkerställa att 
det nns något för alla och fokuset ligger på att undanröja hinder för ickors/unga kvinnors 
deltagande. Projektet och dess process ska här försöka skapa en aktivitetsyta med många 
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valmöjligheter där ickor/unga kvinnor vågar och vill delta i aktiviteterna.

Dessa olika idéer om jämställdhet ger upphov till processer som skiljer sig åt. I båda fallen 
anges kvinnors deltagande i processen som en förutsättning för att kunna skapa jämställda 
ytor och i båda fallen används referensgrupper med unga tjejer men det nns också stora 
skillnader. 
I det ena fallet arbetar en referensgrupp med nästan uteslutande unga kvinnor med att ta 
fram idéerna till en yta. Då utgångspunkten är att ickors behov inte nns tillfredsställda 
i staden vilket lett till att deltagarna i referensgruppen inte kan sätta ord på vad det är de 
önskar så är en förutsättning för jämställdhetsarbetet och processen att den utgår ifrån ett 
blankt papper och skapar något från grunden. Processen måste här, för att kunna bidra till 
jämställdhet, få tillåtas ta tid och gå på djupet. Någonting nytt måste skräddarsys efter de 
behov och önskemål som uttrycks i processen. Deltagarnas önskemål har därefter tolkats av 
arkitekter och andra tjänstemän som utformat en plats utifrån ett tema. Referensgruppen 
har här i hög grad fått påverka arbetet, men de har inte haft en beslutande roll i utform-
ningen av ytan. Processen kan beskrivas som djupgående i syfte att vara innovativ där med-
borgardeltagandet har en konsultativ roll.
I det andra fallet nns tre referensgrupper: icke-föreningsaktiva unga kvinnor, föreningsak-
tiva unga kvinnor och det lokala föreningslivet. Utgångspunkterna som ligger till grund för 
den här processen är att unga kvinnors behov nns tillfredsställda i staden men att de inte 
vill eller vågar ta del av dem. I den här processen måste därför trygghetsskapande åtgärder 
såsom belysning, genomtänkta planteringar som inte skymmer sikten och att platsen i hög 
utsträckning är befolkad att prioriteras i en process utformad för att få in ett stort antal akti-
viteter på en liten yta. Referensgrupperna får i den här processen välja de esta lösningar 
ur kataloger från kommunens ramleverantörer vilket gör att ytor anpassade för ett stort 
antal aktiviteter kan rymmas inom de ekonomiska ramarna. Medborgardeltagandet kan 
här beskrivas direktdemokratiskt i en snabb process där valen till stor del utgörs av stan-
dardlösningar i syfte att optimera utfallet på ytan.

Hur dessa ytor kan förstås som jämställda beror på hur målet med en jämställd yta tolkas. 
I det ena fallet kan ytan förstås som jämställd för att den utformats för att tillfredsställa de 
behov som uttrycktes av referensgruppen under processen. Den är framtagen av och för en 
grupp som anses underpriviligerad då de endast i liten utsträckning fått ta del av samhällets 
resurser i form av ytor och de ekonomiska resurser som satsas på att anpassa dessa efter 
olika gruppers behov. Ytan, skräddarsydd efter referensgruppens önskemål, kan anses jäm-
ställd då den bidrar till att utjämna be ntlig snedfördelning av samhällets resurser. Ytan blir 
jämställd igenom att den nns till snarare än genom sitt efterföljande användningsområde. 
I det andra fallet kan ytan förstås som jämställd eftersom den erbjuder en trygg miljö och ett 
stort antal aktiviteter som efterfrågats i en process där två tredjedelar av processdeltagarna 
utgörs av ickor/unga kvinnor. Ytan ska erbjuda aktiviteter för att tillfredsställa alla med-
borgares behov, oavsett kön och ålder. Vikt läggs här också på de efterföljande åtgärderna 
som ska uppmuntra kvinnor till deltagande. Här bli ytan jämställd genom att ickor/unga 
kvinnor i högre utsträckning än innan projektets genomförande väljer att ta den i bruk. 

Den här begränsade undersökningen visar alltså på att det nns olika sätt att tolka jäm-
ställdhet, det nns ingen enhetlig beskrivning av begreppet. Dessa olika förståelser av jäm-
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ställdhet ger upphov till vitt skilda ytor. Dessa ytor kan båda tolkas och förstås som jäm-
ställda utifrån den de nition av begreppet som ligger till grund för uppförandet av ytorna.

DISKUSSION

Boverket (2007: 8, 11) menar att könsfördelad statistik är en viktig del i att synliggöra ojäm-
ställdheter inom den fysiska planeringen. I processen kan statistiken hjälpa till att synliggöra 
ojämlikheter genom att bidra med att skapa en bild av hur mäns och kvinnors deltagande 
ser ut, vem som deltar, vem som får tala, hur mycket de talar och om vad. Boverket (2007: 
15) påbjuder användandet av könsaggregerad statistik även då den enskilda planeraren ska 
skapa sig en bild av hur väl utbudet av rekreationsytor återspeglar pojkars och ickors lika 
villkor och möjligheter till en rik fritid. Båda respondenterna använder sig av sådan statistik 
för att synliggöra skillnader i processen och för att motivera på vilket sätt projekten kan ses 
som jämställda. Båda respondenterna beskriver de öppna samrådsmötena som ojämställda 
eftersom majoriteten av deltagarna på dessa möten är män. På samma sätt beskrivs därför 
uteslutandet av män i processen som en jämställdhetsfrämjande åtgärd eftersom kvinnor 
då kunnat komma till tals. Intressant nog så kan i andra fall olika statistik användas för 
att beskriva samma fenomen som både jämställt och ojämställt. Det tydligaste exemplet 
är i diskussionen kring fotbollsplaner där den ena respondenten använder statistik för att 
belysa att parker för aktivitet ofta till hälften (ytmässigt) består av fotbollsplaner och då 
dessa används till 80 % av killar blir det därmed ojämställt att bygga så. I det andra fallet 
menar respondenten, också med hjälp av statistik, att fotboll är den största tjejidrotten både 
lokalt och nationellt vilket motiverar att en stor del av en park utgörs av ytor för dessa 
sporter.  Båda planerarna här följt Boverkets rekommendationer men kan ändå ge samma 
fenomen som ett exempel på både jämställdhet och ojämställdhet inom den fysiska plane-
ringen. Detta kan ses som ett uttryck för den problematik Larsson (2005: 221f) beskriver 
där planeringspraktiken måste förhålla sig till ett föränderligt samhälle. En planering som 
tar avstamp i hur samhället ser ut idag riskerar att cementera könsstrukturer medan en 
planering som grundar sig på en mer jämställd morgondag riskerar att bli könsblind. Att 
förutsätta att tjejer ska använda den nya fotbollsplanen eftersom deras föreningsdeltagande 
föreslår att de borde vilja det kanske är ett sätt att planera för morgondagen? Att bortse 
från att tjejer idag av olika skäl inte väljer att använda fotbollsplaner i hög grad utanför för-
eningens schemalagda tider och istället välja att bygga för ett samhälle där tjejer och killar 
deltar på lika villkor skapar kanske förutsättningar för att inte betrakta tjejer som en särskild 
grupp med särintressen. Samtidigt riskerar det en könsblindhet, att dagens tjejer inte får 
sina behov tillgodosedda. Att betrakta fotbollsplanen som ojämställd har kanske sin grund i 
att fotbollsplanerna idag påvisar en fördelning där killar utgör en tung majoritet på ytorna. 
Att fortsätta bygga så kan anses fördela mer resurser till den grupp som redan har mest 
istället för till den majoritet av tjejer som inte är aktiva fotbollspelare och därför kanske vill 
ha något annat? Men då kanske en stereotyp bild av tjejer som inaktiva befästs? Boverkets 
(2007: 8, 11) råd ger möjlighet till båda tolkningarna. Rönnblom (2011: 35-37) menar att en 
klar de nition av begreppet saknas och att jämställdhetsmålen i sig ger uttryck för konkur-
rerande föreställningar om begreppets innebörd vilket kanske avspeglas i Boverkets policy. 

Boverket (2007: 5) påpekar vikten av att göra det möjligt för kvinnor att delta i processen. 
Att kvinnor delar i processen anses som en viktig del i att skapa jämställda platser. I de båda 
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studerade fallen har grupper med unga tjejer fått utgöra referensgrupper vars åsikter fått 
väga tungt i processen. Men även om tjejgrupperna beretts stor plats i processerna så skiljer 
sig processerna ändå markant åt. Den ena respondenten menar att resurserna ska läggas på 
en djup och öppen process som syftar till att bryta sig loss från existerande föreställnings-
världar och söka något som inte setts förut som ska tillgodose intressen som inte tillgodoses  
i staden idag. Den andra menar att tjejer inte är en särart av människor med helt andra 
behov och intressen och att det därför är mer kostnadse ektivt och rättframt att låta ramle-
veratörernas kataloger presentera alternativen. 
I samband med processen kan också något sägas om representativiteten hos referensgrup-
perna i projekten. Referensgruppens representativitet kan problematiseras. I det ena fallet 
påtalar respondenten att de tjejer som deltagit i processen inte kan anses särskilt represen-
tativ för gruppen unga tjejer i området som helhet. I den andra processen får tre referens-
grupper bestående av icke-föreningsaktiva tjejer, föreningsaktiva tjejer och de lokala fören-
ingslivet tala för vad gruppen unga tjejer i området vill ha på aktivitetsytan. 
 Dessa båda processer står trots sina likheter i bjärt kontrast till varandra men kan båda 
anses verka för jämställdhet i tillräckligt stor utsträckning för att få Boverkets ekonomiska 
stöd. Andersson (2005: 82f) påpekar att det nns frågetecken kring hur kvinnornas erfaren-
heter ska tillvaratas och vilken sorts lösningar dessa erfarenheter kommer bidra till. De båda 
studerade fallen gör det uppenbart att det är möjligt att följa Boverkets policy där särskild 
hänsyn ska tas till att bereda kvinnor plats i processen och ändå nna vitt skilda lösningar. 

Boverket (2007: 15) tar vidare upp trygghet som ett grundläggande behov med olika inne-
börder för olika individer och att trygghetsaspekten bör beaktas vid anläggandet av gemen-
samhetsytor. Detta rimmar väl med hur respondenterna resonerar kring trygghet. En res-
pondent menar att den trygghetsaspekt som främst behöver beaktas handlar om att de 
unga tjejerna måste vara tillåtna att använda platsen. Rädslan för stigmatisering nns hos 
familjerna och de måste tillåta tjejerna att använda platsen. Våld i det o entlig rummet 
betraktas här snarare som ett polisiärt ärende och den fysiska planeringen måste balansera 
trygghetsaspekten mot andra värden. Den andra respondenten menar att den trygghetsas-
pekt som väger tyngst är att inte vara rädd för våld i det o entliga rummet men att rädslan 
för stigmatisering också är en del i detta. I dessa båda fall ryms olika meningar om vad 
trygghet innebär på aktivitetsytor för unga kvinnor men båda planerarna måste ändå anses 
ha beaktat trygghetsaspekten, vilket är det Boverket begär.
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