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Abstract 
The Swedish government are currently working towards gender equality and have adopted 

goals to give men and women the same rights and opportunities to be active citizens and to 

shape the conditions for decision-making in all the sectors of society. This includes an equal 

distribution participants during the citizen dialogs throughout the local planning process. The 

intention with these dialogues is to give citizens an opportunity to engage and influence the 

development of different areas. However, the problem is that most of these dialogues are 

dominated by white educated males while females often do not have a saying. The aim of this 

report is therefore to increase the knowledge of how these citizen dialogues can adopt a more 

including design with the help of feminism and to map why these processes often are 

segregated. 

This was examined by studying historical patterns between men and women to understand 

why women will not take part in citizen dialogues. Different projects where traditional 

consultation meetings are challenged has been analysed and four interviews has been held 

with people familiar with the subject. 

The results show that females have lived under the male oppression throughout history and 

therefore need a special outreaching process if their voices are to be heard. The obstacles 

seem to be that historical habits and patterns are still a part of our lives and it can therefore be 

hard to notice these structural problems as well as doing something about them. There are a 

lot of good examples to look in to and the conclusion of this report is to exclusively reach out 

to people, share god examples and to never stop criticising social standards and norms, for it 

is how feminism is expressed in citizen dialogues.  

Keywords: feminist urban planning, feminism, gender equality, citizen dialogue 

English title: The citizen dialogue by men – a study on how to create gender equality during 

citizen dialogues 
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Sammanfattning 
Regeringen strävar idag för jämställdhet och har satt upp mål för att kvinnor och män ska ha 

samma fördelning av makt och inflytande inom samhällets alla sektorer. Detta betyder då att 

fördelningen ska vara jämn även vid den lokala planeringsprocessens medborgardialoger. 

Dessa dialoger har som syfte att ge medborgaren chans till engagemang och påverkan vid 

utveckling av olika områden. Problemet här är dock att de flesta dialoger och samråd 

domineras av vita och välutbildade män medan kvinnan inte ofta kommer till tals. Syftet med 

denna rapport är att öka kunskapen om hur dessa dialoger kan utformas mer inkluderande 

med hjälp av feminism samt kartlägga varför dessa processer idag ofta är segregerade och 

stängda. 

Detta undersöktes genom att studera historiska mönster mellan kvinnor och män för att förstå 

varför kvinnan ej deltar på dessa möten. Projekt där de traditionella samråden utmanats har 

kartlagts och fyra kvalitativa intervjuer har hållits med människor insatta i området.  

Resultaten visar på att kvinnan legat under mannens förtryck genom historien och att det 

därför krävs ett specifikt uppsökande för att även få kvinnans röst hörd. Barriärer ligger i att 

människan tycks leva kvar i historiska invanda mönster och därför har svårt att uppfatta dessa 

strukturella problem och än mer göra något åt dem. Det finns många goda exempel att titta på 

och slutsatsen är att exklusivt söka upp människor, sprida goda exempel och aldrig sluta 

kritisera normer, det är nämligen i så feminismen tar uttryck i medborgardialoger. 

Nyckelord: feministisk stadsplanering, feminism, jämställdhet, medborgardialog 
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1. Inledning 
Världen har en lång historia av att kvinnan legat under mannens makt och varit förvisade till 

hemmet. Mannen har fört politiken och mannen har planerat samhället på ett sådant sätt att 

kvinnan haft svårigheter att röra sig utanför hemmets gränser. (Larsson & Jalakas, 2008) För 

att jobba emot denna segregation arbetar Sverige utifrån en jämställdhetspolitik med målet att: 

”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv”. Med 

utgångspunkt i detta mål arbetar regeringen med olika delmål varav ett lyder: ”En jämn 

fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara 

aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet”. (Regeringskansliet, 2016a) 

Regeringen strävar efter en jämn fördelning inom ”samhällets alla sektorer” och vill därför ge 

kvinnan samma inflytande i alla frågor och beslut, formella som informella. 

(Regeringskansliet, 2017b) Detta betyder att kvinnors möjligheter att påverka och vara aktiva 

i demokratiska processer ej skall förhindras på grund av varken ekonomiska eller sociala 

aspekter. (Regeringskansliet, 2017b)  

Kommunens planmonopol ger en så kallad beslutanderätt när det gäller bland annat översikts- 

och detaljplaner, dessa regleras i Plan- och bygglagen. Lagen nämner att medborgare har rätt 

till en möjlighet att påverka, dessa tillfällen ges vid så kallade samråd. (Boverket, 2014) 

Genom medborgarnas synpunkter och önskemål på en aktuell plan kan kommunen nå sitt 

syfte att planer och projekt skall resultera i god funktion och hög trivsel. Myndigheter, kända 

sakägare och även berörda boende är välkomna att deltaga på dessa samråd. (Boverket, 2015) 

Trots detta inbjudande domineras samråden främst av ”vita välutbildade män”. Den mest 

mansdominerande sektorn i hela den svenska ekonomin är byggsektorn (Lindholm, Oliviera e 

Costa, & Wiberg, 2015)  

1.1 Problembeskrivning 

Larsson och Jalakas nämner att feminismen och jämställdheten ännu inte är ett faktum utan att 

dagens kvinna fortfarande ses som ett offer och som individer som behövs skyddas. (Larsson 

& Jalakas, 2008) Planeringen präglas av vad som är typiskt manligt och typiskt kvinnligt 

vilket leder till en stad som skapar sociala beteenden och mönster. (Forsberg, 2013) 

Medborgardialogen är en plats och ett forum med potential att bryta den slutna och 

mansdominerade planeringsprocessen, det finns plats för fokus på en feministisk planering 

istället. Med ett feministiskt initiativ genererar medborgardialogen en större bild av hur olika 

livssituationer ser ut, det som saknas nu är dock kunskap för hur man går tillväga för att få fler 

samhällsgrupper att deltaga. (Lindholm, Oliviera e Costa, & Wiberg, 2015)  

Larsson och Jalakas talar om att Sverige har kommit långt med jämställdhetsmålen men för 

den fysiska och rumsliga samhällsplaneringen, har resultaten varit begränsade. Studier har 

visat att det är svårt att överföra jämställdhetsmålet till en praktisk planerarverklighet. 

(Larsson & Jalakas, 2008) I medborgardialogen finns däremot möjligheter att underlätta 

deltagandet och på så sätt inkludera fler inom den lokala stadsplaneringsprocessen. Genom 

resurser så som tid och kunskap kan man utmana de traditionella samråden och skapa en 

öppnare process. (Lindholm, Oliviera e Costa, & Wiberg, 2015) 
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2. Syfte och frågeställning 
Denna uppsats har som mål att kartlägga hur det arbetas med medborgardialoger och samråd 

inom stadsplaneringens lokala processer idag och hur de kan utvecklas. Syftet är att ge en 

ökad kunskap om hur medborgardialoger, med hjälp av feminism, kan utformas mer 

inkluderande för att ge fler människor utrymme i samhällsbyggnadsprocessen och på så sätt 

komma närmre regeringens jämställdhetspolitiska mål. Uppsatsen skall ge klarhet i vilka 

möjligheter feminismen bidrar till vid just medborgardialog, och vilka hinder som står framför 

jämställdhetsarbetet. För kartläggningen kommer fyra kvalitativa intervjuer hållas med 

experter inom området medborgardialog samt att tre olika projekt, där dialogen på något sätt 

utmatats, granskas. Genom dessa experters erfarenhet och projektens utförande skall följande 

frågeställningar besvaras:  

- Hur tar feminism uttryck i olika projekts medborgardialoger? 

- Vad står i vägen för jämställda medborgardialoger?  

- Hur kan medborgardialoger göras mer inkluderande med hjälp av feministisk 

stadsplanering? 

3. Disposition 
Närmast förklaras hur denna rapport avgränsats och hur centrala begrepp, så som feminism, 

definieras. Efter följer en metodgenomgång som går igenom de valda metoderna och förklarar 

hur de fungerar, varför dessa valts samt hur de kommer att tillämpas på denna studie. Under 

metoden redovisas även en introduktion av de personer som intervjuats. Därefter följer den 

teoridel som förklarar hur medborgardialoger ser ut idag och dess syften samt en förklarande 

beskrivning om kvinnans plats i samhället och varför hon ännu inte har en jämlik position 

gentemot mannen. Kapitlet som följer behandlar det empiriska resultatet som framkommit ur 

tre utmanande projekt som granskats, samt fyra intervjuer som hållits med människor inom 

branschen. Slutligen skall frågeställningen besvaras genom en analys och slutsats utifrån 

uppsatsens teori och empiri. 

4. Avgränsningar 
Uppsatsen har begränsats till att titta på den lokala stadsplaneringen. Denna fokuserar på att 

endast titta på själva planeringsprocessen och inte det fysiska resultat som kommer utav den. 

Uppsatsen handlar istället om rätten att ha en åsikt och hur Sverige arbetar med feministisk 

planering och då med fokus på medborgardialog med svensk kontext. I Ett kapitel behandlas 

kvinnans plats i samhället genom historien, det kapitlet kommer då presenteras med en 

internationell bredd för att visa på att detta händer i hela världen. När uppsatsen sedan 

diskuterar medborgardialog är det med meningen mellan invånare och samhällsmedlemmar 

inom området lokal fysisk planering.  
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4.1 Centrala begrepp 

När det talas om feminism har detta ord ofta olika betydelse för olika människor. Feminism 

kan användas synonymt med jämställdhet men dessa kan även användas som skilda begrepp. I 

denna rapport kommer svenska akademiens ordbok (SAOB) samt Boverket ligga till grund 

för att definiera dessa och andra centrala begrepp. Detta för att begreppen ska samspela med 

fysisk planering som denna rapport ändå syftar till. 

Feminism är en ”åskådning som hävdar och rörelse som arbetar för kvinnans fulla 

(ekonomiska, sociala och politiska) likställighet med mannen, kvinnoemancipationen, 

kvinnorörelsen”. (Svenska Akademien, 2017) 

Jämställdhet ”innebär att kvinnor och män är lika värda och har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter”. Det är alltså kön som är i fokus när det talas om jämställdhet. 

(Boverket, 2010) 

Jämlikhet ”handlar om alla människors lika värde”. Här är det alltså inte endast kön man talar 

om, utan också etnicitet, funktionsnedsättning etcetera. (Boverket, 2010) 

Genus ”är ett analytiskt begrepp som används för att markera sociala och kulturella 

dimensioner av begreppet kön”. Alltså att man antar egenskaper hos män respektive kvinnor 

utifrån förställningar vi har om vad den innebär att vara av ett visst kön. (Boverket, 2010) 

5. Metod 
Rapporten grundas med en litteraturstudie som skall fungera som ett teoretiskt ramverk. 

Denna kommer att innehålla en kort presentation om vad medborgardialog inom 

stadsplanering är för något och hur den fungerar idag och därefter ett avsnitt om kvinnans 

plats i samhället genom historien. Informationen är sammanställd från olika skrifter och 

böcker relaterade till uppsatsämnet samt från internet. Kvalitativ forskning ligger till grund för 

denna rapport då målet med rapporten är att på ett djupare plan förstå dagens 

medborgarsamtal och hur dessa är på väg att utvecklas. En kvalitativ forskning ämnar 

nämligen åt att få en djupare förståelse av ett ämne och skapa teorier medan en kvantitativ 

tittar på generella mönster och samband och ofta beprövar redan befintliga teorier. 

Den kvalitativa metoden kommer ske i form av fyra stycken intervjuer med fackmän inom 

medborgardialog, som då är insatta i hur arbetet för att nå en större målgrupp ser ut idag. 

Dessa intervjuobjekt skall representera nyckelpersoner och genom intervjuerna skall dagens 

situation belysas. Experternas erfarenheter kring hur olika beprövade metoder fungerar skall 

lyftas fram och barriärerna som hindrar den feministiska prägeln skall diskuteras. 

För att hitta relevanta experter och projekt skedde sökandet via internet där fokus var på 

feministisk stadsplanering. När de första intervjuobjekten hittats användes sedan metoden 

snowball sampling. Detta är en metod som går ut på att en källa refererar vidare till andra 

potentiella källor, och så vidare. Metoden användes då denna uppsats ämnar specifikt åt 

medborgardialog. En person i branschen har ofta kontakt med andra i samma bransch och vet 

vem mer som är och kan vara intressant för vidare intervjuer. Kraven som sattes upp på dessa 

intervjuobjekt var att de skulle ha erfarenhet av medborgardialog inom lokal fysisk planering 

samt insikt i projekt och metoder där de traditionella samråden utmanats. Intervjuobjekten 

refererade även till projekt att titta på. 
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Intervjuerna genomfördes i en semistrukturerad form, alltså en form där inga specifika frågor 

ställdes. Intervjun präglades istället av frågeområden där fokus låg på att intervjuobjektet 

kunde tala mer fritt om sina erfarenheter. På så sätt styrdes inte respondenterna av 

intervjuaren utan fick själva utrymme att berätta precis hur de upplevt olika situationer och ge 

en bild av deras verkligheter. För att bredda svaren och få så detaljerade svar som möjligt 

ställdes sonderingsfrågor, dessa är den typen av frågor man ställer för att respondenterna skall 

analysera och fördjupa sina svar.  

Praktiska erfarenheter kommer också att speglas i en dokumentstudie där tre olika projekt 

med innovativa medborgardialoger lyfts fram. Projekten som studerats är projekt som 

intervjuobjekten tipsat mig om att titta på för att förstå hur utmanande dialoger kan se ut i 

praktiken. 

Analysen har sedan delats in under tre olika rubriker som handlar om hur feminismen tar 

uttryck i projekt, vad som hindrar processer från att vara jämställda respektive hur man kan 

utveckla dem till att vara det. Detta för att tydligt svara på frågeställningen där var och en av 

rubrikerna står för en fråga. Innehållet i analysen består då av det jag kommit fram till utav 

projekten och intervjuerna med hänsyn till vad litteraturstudien säger. För att komma fram till 

just de jag gjort i analysen har intervjuerna noga spelats in och transkriberats ordagrant för att 

sedan jämföras. Det material som använts och de formuleringar som utformats har givits 

godkännande av samtliga intervjuobjekt. De resultat som var gemensamma för samtliga 

intervjuer har givits störst vikt då dessa åsikter och metoder har störst sannolikhet att vara 

sanna och även fungera. Dessa synpunkter har även jämförts med projekten och de metoder 

som där använts i praktiken.  

Litteraturstudien som lyfter fram kvinnans plats i samhället genom historien har främst 

analyserats för att förstå de barriärer som upptäckts vid den empiriska delen samt att motivera 

de nämnda utvecklingsmöjligheterna och varför de behövs. Analysen avslutas i med en 

slutsats där analysens viktigaste delar sammanfattas. 

5.1 Introduktion av intervjuobjekt 

Nedan följer en presentation av de fyra intervjuobjekt jag valt att kalla experter i denna studie. 

När dessa personer valdes ut var det för att få en så bred kompetens som möjligt inom 

stadsplaneringens feministiska medborgardialoger som möjligt. 

Teresa Lindholm började år 2000 jobba som forskningsassistent på Mångkulturellt centrum, 

därefter började hon på arbeta Södertörns högskola som utvärderare och forskningsassistent 

där hon kom in mycket på inflytandefrågor inom stadsutveckling och stadsplanering. Några år 

senare började Lindholm istället jobba på Huddinge kommun som demokrati- och 

stadsutvecklare, och efter det startade hon upp ett eget företag vid namn Inter Acta – Dialog & 

Utveckling. Detta företag drev hon i sex år och då med fokus på just medborgardialog, oftast 

kopplat till stadsbyggnad och stadsplanering. Just nu är Lindholm anställd som specialist 

inom social hållbarhet på White Arkitekter och har varit det sedan oktober 2015. (Lindholm, 

2017) 

Anna Bilén arbetar som kommunikationschef i en av tio stadsdelar i Göteborgs Stad. I hennes 

roll hjälper hon till att stötta verksamheter att använda kommunikation som verktyg för att nå 

sina mål. Hon har bland annat varit med och stöttat den stadsplanerare som jobbar med att 

samla in invånares synpunkter på just sitt område i vad de kallar lokala utvecklingsplaner. 
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Bilén har även agerat kommunikatör vid framtagningen av Metodstöd för 

jämställdhetsintegrerade medborgardialoger som nämnts ovan. (Bilén, 2017) 

Banar Sabet är socialentreprenör och socialinnovatör, hon hittar nya ”grepp” på 

samhällsutmaningar, ofta med fokus på feminism och jämställdhet. Sabet var en av de tjejer 

som tog initiativet till att ombyggnationen av Husby centrum skulle planeras feministiskt. 

Hon satt vid denna period i styrelsen för det feministiska nätverket Streetgäris som varit 

involverad i Husbys utvecklingsprocess. (Sabet, 2017) 

Angelica Åkerman är arkitekt och arbetar sedan sex år tillbaka på White Arkitekter där hon 

fokuserar mycket på läromiljöers miljöer, stadsbyggnad och offentliga platser. Inom sitt 

arbete har Angelica fokuserat på jämlikhetsbegrepp mer och mer vilket genererat i olika 

studier och projekt inom detta. Hon har även varit engagerad och suttit i styrelsen för kvinnors 

byggforum, ett nätverk för kvinnor inom byggbranschen. (Åkerman, 2017) 

6. Medborgardialoger och kvinnans plats i samhället 
Denna teoridel kommer presenteras i två delar där den första behandlar hur 

planeringsprocessens medborgardialoger ofta ser ut, vilka restriktioner som finns och vad 

syftet med dessa är. Det följande avsnittet kommer att behandla kvinnor och män genom 

historien och därmed hur maktstrukturer sett ut genom åren. Detta syftar till att ge läsaren en 

fördjupad förståelse till varför samhället ser ut som det gör idag och varför män och kvinnor 

tar olika mycket plats i olika sammanhang. Avsnittet kommer att förklara hur historien gett 

upphov till varför vi har vissa uppfattningar gentemot kvinnor respektive män. 

6.1 Stadsplaneringsprocessens medborgardialoger 

När det är dags för kommunen att ta fram nya planer för områden i staden finns ett lagstadgat 

tillfälle för den vanlige medborgaren att vara med och påverka, dessa brukar benämnas 

samråd. Hur samråden ser ut är däremot ej lagstadgat och de kan därför se ut på många olika 

sätt. De kan ske i form av möten, seminarier, tidningar etcetera. Samråden delas ofta upp i 

olika steg som löper genom planeringsarbetet och brukar avslutas med ett så kallat avslutande 

samråd där den färdigställda planen redovisas. (Boverket, 2016 b)  

Vid dessa tillfällen bjuds länsstyrelsen, berörda kommuner och regionala organ in för att 

diskutera planen. Utöver detta får även de kommuninvånare och andra enskilda personer som 

anses vara berörda en inbjudan att vara med och påverka. Att medborgare skall få vara med 

och samråda är med syftet att dels erbjuda insikt i pågående planer och projekt men också en 

chans att påverka dessa utifrån hur de själva upplever platsen. Genom att bjuda in medborgare 

till dialoger kan de tala utifrån sina egna erfarenheter och på så sätt garantera ett mer 

fullständigt beslutsunderlag. (Boverket, 2016 b) Forskning visar även på att deltagande på 

detta sätt stärker ett samhälles sammanhållning och skapar förtroende medborgare emellan. 

Ett brett deltagande leder alltså till en stärkt demokrati och ger invånarna chans till inflytande. 

De som däremot inte deltar förlorar sin del av inflytandet och därmed blir medborgarpåverkan 

ojämställd. (Boverket, 2017) I nuläget ser deltagandet ut på så sätt att dialogerna domineras 

av män och då främst vita män med akademisk bakgrund. (Lindholm, Oliviera e Costa, & 

Wiberg, 2015) 

När det planeras för ett område menar Larsson och Jalakas på att om fokus ligger på att göra 

en plats mer jämställd, krävs också att de som ska använda platsen gör sin åsikt hörd. Om 
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stadsplanerarna endast hör sina egna röster är det också deras egna normer som appliceras på 

projektet och den mångfald som eftersträvas kan tappas bort. (Larsson & Jalakas, 2008) 

6.2 Kvinnan genom tiden 

Byggsektorn är, med alla dess nivåer den mest mansdominerade och stadsbyggandet har 

genom historien präglats av manlig praktik. (Listerborn, 2015)  

Att få röra sig fritt i samhället är och har inte alltid varit en självklarhet för en kvinna. I slutet 

av 1800-talet var det så att om en kvinna rörde sig fritt i det offentliga misstogs hon ofta för 

en prostituerad. Att en kvinna rörde sig i offentligheten själv, utan manligt sällskap, var så 

negativt laddat att begreppet offentlig kvinna då ansågs synonymt med just prostituerad. Ett 

faktum som också gällde i Sverige. (Larsson & Jalakas, 2008) Wilson ser det som att männen 

planerat utifrån sig själva på grund av deras sexualitet och rädsla för kvinnor då de började bli 

mer och mer självständiga. (Wilson, 1992)  

Under hela 1800-talet ansågs det att kvinnans plats var i hemmet medan männen skulle arbeta 

och är vara den främsta försörjaren av familjen, argument för detta lyftes fram genom bland 

annat religion. Kvinnan kunde dock börja ta plats inom viss politik, omsorg sågs som 

nämligen som en av de moderliga plikterna och att kvinnan förde en del av den politiken var 

för männen okej. Trots detta involverande saknade kvinnan fortfarande rösträtt vid denna tid. 

Att besöka offentliga platser utan en manlig eskort kom emellertid att bli lättare, i slutet av 

århundradet växte varuhuset fram, och detta kom att agera fristad för kvinnor. Dit kunde de gå 

själva och väl inne fick kvinnorna egentid och kom bort från männens dömande blickar. 

(Larsson & Jalakas, 2008) 

Modellsamhällen uppdagades under 1900-talet och runt 1940 slog speciellt två modeller 

igenom. Dessa är tydliga exempel på hur det planerades för att bevara de rådande könsrollerna 

och hur männen fortfarande utövade makt över kvinnan. Trädgårdsstaden av den brittiska 

stadsplaneraren Ebenezer Howard var utformad så att invånarna i staden skulle leva i ett 

centrum av grönska med god miljö, medan arbeten och nöjen placerades utanför centrum. 

Detta ledde till att kvinnan stannade i det gröna och tog hand om hus och hem utan att lockas 

av de frestelser övriga stadsdelar hade att erbjuda. Den schweiziske arkitekten och konstnären 

Le Corbusier hade ett annat synsätt. Han var känd för sina modernistiska verk och kom upp 

med idén och modellen om Framtidsstaden. Konceptet byggde på att offentliga tjänster skulle 

utökas. Nu skulle maten ätas på kommunala restauranger och tvätten tvättas på tvätterier. 

Barnen skulle fostras på daghem och dessa arbeten skulle utföras av kvinnor. Trots att detta 

sågs som något nytt och modernt, utmanade detta inte könsrollerna. Syftet var inte att 

kvinnorna skulle få eller ha tid till arbete, även om vissa fick utföra just dessa yrken. Syftet 

var istället att om hushållssysslorna sköttes professionellt, hade kvinnan mer tid och ork att 

passa upp på mannen när han kom hem från sitt arbete. (Larsson & Jalakas, 2008) 

I Sverige slog ytterligare en modell igenom under 40-talet, Folkhemmet. Folkhemmet och 

grannskapsplaneringen byggdes i form av grannskapsenheter innehållandes nöjen, 

gemensamhetslokaler och skolor, men inga arbeten. Arbetsplatserna placerades utanför dessa 

enheter så kvinnan kunde fokusera på barnen samt medborgerliga aktiviteter och kunde agera 

en sammanbindande länk mellan hem och det offentliga livet i folkhemmet. (Larsson & 

Jalakas, 2008) Folkhemmet togs fram som ett förslag för att ta hänsyn till kvinnan och hennes 

vardag. Trots att kvinnan synliggjordes fokuserades hon på hemmet och modellen utmanade 

inte de genusföreställningar som då var i tiden. (Listerborn, 2015) 
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60-talet kom och hemmafruar var fortfarande idealet i hemmen, däremot led arbetsplatser av 

brist på arbetskraft och arbetsgivare och på så sätt fick kvinnan en fot in i arbetslivet. Kvinnan 

fick nu arbeta precis som männen, lönen visade dock vem som fortfarande bar på makten. 

Lönediskriminering var lagligt och speciella kvinnolöner skrevs in i kollektivavtalen. I mitten 

av 60-talet var en kvinnlig industriarbetares lön 70 procent av en manlig arbetares på samma 

arbetsplats. I politiken hade kvinnan inte heller fått någon större plats, 10 procent av samtliga 

politikeranställda var kvinnor. (Larsson & Jalakas, 2008) 

Under 70-talet tog vänsterpolitiken fart i Sverige och politiker började mer och mer använda 

ordet jämställdhet.  År 1971 var 14 procent av riksdagsledarmötena kvinnor. Med kvinnornas 

infart tillkom även nya synsätt och frågor in i politiken, och året därpå fördes 

jämställdhetsfrågan in i Sveriges budgetproposition. Jämställdhetslagen fick laga kraft år 1980 

och i och med detta fick Sverige och världen sin första jämställdhetsombudsman. Tack vare 

denna lag infördes även de tio pappadagar som tas ut i samband med förlossningen. (Larsson 

& Jalakas, 2008) Under samma år genomförde kulturgeografen Tora Friberg en utredning 

som tittade på kvinnors liv genom tiden, Kvinnors vardag: Om kvinnors arbete och 

livsanpassningsstrategier i tid och rum (1990). Denna studie lyfter fram hur vardagen kan 

försvåras då staden utvecklas. Ett exempel är när människor förväntas pendla långa sträckor 

för att arbeta, då uppstår frågor som vem som skall handla och hämta på skolor och förskolor 

och arbetet kan då bli lidande. (Listerborn, 2015) 

Många kvinnor pendlade mellan arbeten, föräldraledighet, arbetslöshet och utbildning under 

90-talet. 1992 utfördes, av staten, en utredning vars mål var att undersöka löneskillnader, 

rapporten visade att kvinnor var fortsatt lönediskriminerade. 1995 stadgades den första 

pappamånaden. Lönediskrimineringen har sedan dess minskat men ännu är det inte helt 

jämställt, år 2005 bestod en kvinnas lön i genomsnitt av 92 procent av mannens. Detta trots att 

kvinnor då gått om männen i utbildning, 60 procent av studenterna i Sveriges högskolor 

bestod 2005 av kvinnor. (Larsson & Jalakas, 2008) 

Kvinnans plats i samhället har genom tiden växt fram till att bli en egen kategori inom 

planeringsteorin. Listerborn menar dock att kategorin kvinnor också består av individer som 

alla bär på erfarenheter som de kan fått på grund av annat än sitt kön, till exempel ålder och 

etnicitet. (Listerborn, 2015)  

7. Utmanande projekt och dialoger 
Projekt har genomförts där fokus bland annat legat på att motverka traditionella och 

segregerade medborgardialoger, detta avsnitt kommer att gå igenom några av dessa exempel 

och hur de gått tillväga får att nå en mer jämställd dialog. 

7.1 Rosens röda matta 

I Malmös Rosengård uppdagades ett projekt med start år 2010, ett projekt med en önskan om 

att få fler unga tjejer att ta plats. Platsen skulle förvandlas från en parkeringsplats till en form 

av aktivitetsyta för ungdomar där det skulle vara lätt att umgås under dygnets alla timmar. 

(Malmö Stad, 2017) De första skisserna visar platser innehållandes utrymmen för idrott och 

fysisk aktivitet. Sedan tidigare visste Malmö Stad om att Sveriges spontanidrottsplatser 

befolkas av 80 procent män och efter en tids efterforskningar upptäcktes det att tjejer överlag 

är obekväma med att använda de offentliga platser staden erbjuder. Detta fick kommunen att 
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diskutera, de kom fram till att de skulle ha unga tjejer i fokus vid detta projekt. (Björnsson, 

2013)  

Istället för att bjuda in tjejer till öppna samråd för detta projekt, anställdes 13 tjejer i åldrarna 

16 - 19 under projektets första sommar. Malmö Stad anpassade rekryteringen utefter den 

målgrupp kommunen önskade bygga för. Anställningen skulle innebära en chans att påverka 

genom att tillsammans med tjänstemän och planerare arbeta för att utforma platsen. 

Kommunikationen följde genom projektet och nästföljande sommar fick en ny grupp flickor 

vara med och påverka de nya uppgifter och utmaningar planen stod inför då. Björnsson menar 

att ett riktat engagemang på detta sätt kan generera i djupare engagemang än om det förs 

dialogprocesser på löpande band. (Björnsson, 2013) 

Det engagemang Malmö Stad erbjöd dessa tjejer har lett till att de som anställdes under den 

första sommaren har fortsatt sitt arbete mot ett inkluderande. Detta genom att starta en 

förening som uppmuntrar och hjälper andra tjejer att engagera sig. Denna förening heter 

Engagerad i Malmö (EIM) och bestod år 2013 av ett tiotal tjejer. (Björnsson, 2013) 

7.2 Metodstöd för jämställdhetsintegrerade medborgardialoger 

I Göteborgs Stad valde man att ta fram ett så kallat metodstöd för att öka deltagandet vid 

planeringsprocessens medborgardialoger. Metodstödet togs fram syftet att ”alla olika grupper 

har jämställda och jämlika möjligheter till påverkan” och ska fungera som ett hjälpmedel och 

en guide att använda vid medborgardialoger för att förenkla ett inkluderande vid dessa. 

(Göteborgs Stad, 2013)  

Stödet är indelat i fyra delar varav varje del sedan förklaras mer ingående: 

- Förutsättningar 

- Förberedelse 

- Genomförande 

- Analys- och uppföljning 

Förutsättningar 

Under detta kapitel förklarar metodstödet vikten av att uppföra styrdokument. Dessa skall 

förklara målen med dialogerna så alla som jobbar med projektet vet vad de ska göra och 

strävar mot samma mål. Därefter följer kompetensen, att gå igenom vilken kompetens som 

finns i arbetsgruppen, vad som saknas så komplettering kan ske redan innan processen startat. 

Nästa del handlar om att kartlägga vilka resurser som finns och hur dessa skall fördelas. 

(Göteborgs Stad, 2013) 

Förberedelse 

Denna fas inleds med att sätta upp mål. Mål för själva projektet och vad som skall uppnås 

med det samt mål för vad dialogerna ska generera i, vilka ska få komma till tals? Det leder 

vidare till en målgruppsanalys, att ta reda på vilka som berörs av projektet och vilka som ej 

själva tar initiativ till att påverka. Att vara tydlig med uppdraget är nästa steg, att komma 

överens om i vilken grad medborgarna ska kunna påverka. Här beskriver metodstödet att: 

”Vid en avgränsad och styrd dialog får de mindre aktiva större genomslag”. Alltså, om 

frågorna är tydligt ställda och avgränsade är chansen att få ett bredare underlag större. Det 
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sista som nämns i denna fas är kommunikation, detta handlar om att anpassa dialogen till 

målgruppen så framtida deltagare skall känna sig lockade och inbjudna. (Göteborgs Stad, 

2013) 

Genomförande 

Vid praktiken av dessa dialoger påvisas vikten av att använda sig utav olika metoder för att nå 

olika människor. Detta gäller också tid och plats, att försöka anpassa detta efter respektive 

målgrupp för att nå så många som möjligt. Vid genomförandet skall inte bara det som sägs 

samlas in, utan även statistik över exempelvis könsuppdelning och taltid, detta för att sedan 

kunna analysera dialogerna i efterhand och undersöka vad som hade kunnat förbättras. 

(Göteborgs Stad, 2013) 

Analys och uppföljning 

Materialet som samlats in granskas och tolkas. Analysen genomförs normkritiskt för att se om 

jämlikhetsmålen verkligen uppfyllts. Efter analys följer återkoppling, både till politikerna men 

även medborgare. Till sist utvärderas hela processen och man ställer sig frågan om målen 

uppfyllts, vad som skall göras bättre och hur resultaten kan användas långsiktigt. (Göteborgs 

Stad, 2013) 

7.3 Husby 

Svenska Bostäder påbörjade år 2009 en dialog med medborgarna om hur ombyggnationen av 

Husby skulle se ut. Under fem dagar i juni fick samtliga boende i Husby inbjudan till att vara 

med och påverka. Påverkan skedde genom bland annat små enkäter, diskussioner och gå-turer 

runt om i Husby. (White Arkitekter, 2008) 

När det var dags att planera inför renoveringen av Husby Centrum tog en grupp tjejer kontakt 

med ägarna Svenska Bostäder av centrumet för att diskutera en feministisk stadsplanering 

kring ombyggnationen. (Svenska Bostäder, 2016 a) I februari 2015 bjöd tjejgruppen in till ett 

möte med Svenska Bostäder, vänsterpartiets bostadsborgarråd samt några tjejer från området. 

Vid detta möte diskuterades det hur renoveringen skulle ske utifrån ett feministiskt perspektiv 

och vilka krav som ansågs viktiga. Kraven som sattes upp var: 

- Att få lista på namn på personer som sitter inne på olika poster gällande renoveringen 

av Husby Centrum 

- Vilka är det som engagerar sig i Husbys Stadsplanering? 

- Vilka datum har vi för processen? 

- Hur ser det ut organisatoriskt? 

- Att gruppen behöver en övergripande kurs/utbildning i stadsplanering 

(Bilaga 1) 

Dialoger har förts med medborgarna där just kvinnorna erbjudits ett sorts försprång. (Svenska 

Bostäder, 2016 a)  Försprånget kunde vara i form av fältstudier och dialogrundor, kvinnor fick 

kartlägga platser i Husby som ansågs som manliga respektive kvinnliga. Kvinnor har även fått 

berätta om hur de lever och vilka rörelsemönster de har för att då kunna planera utifrån deras 

vardag. (Lund, 2015) 
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Projektet är uppdelat i nio etapper, den första påbörjades under våren 2016 och hela 

ombyggnationen beräknas vara klar 2019. (Svenska Bostäder, 2016 b) 

8. Praktiska erfarenheter 
För att förstå människors erfarenheter och hur det faktiskt arbetas för mer jämställda processer 

följer nedan fyra intervjuer med människor som på något sätt är involverade och arbetar med 

detta. Dessa intervjuobjekt har alla olika positioner inom branschen och har under 

metodavsnittet i denna rapport presenterats individuellt. Här följer ett avsnitt som behandlar 

deras erfarenheter och tankar kring dagens medborgardialoger och hur de kan utvecklas. 

8.1 Begreppet feminism 

Vid dessa intervjuer har frågor ställts om vad feminism är för något, hur de jobbar med och 

tolkar begreppet. Detta då begreppet är svårdefinierat och kan betyda olika saker för olika 

människor i olika sammanhang. Under dessa intervjuer var dock alla eniga om att när man 

tittar på feminism och jämställdhet inom lokal stadsplanering är kön oftast i fokus och att det 

handlar om att ge kvinnor plats.   

Lindholm förklarar att tanken med att jobba med medborgardialog och att ha samråd är att 

man vill demokratisera processen. När det är en homogen, ganska resursstark och skev 

sammansättning av människor som deltar, kan effekten bli den motsatta. (Lindholm, 2017) 

Åkerman bekräftar detta genom att berätta om hur offentliga rum skall agera som våra 

demokratiska plattformar och att om alla då inte känner sig inkluderade i dessa, är det inte 

heller demokrati som råder där. Jämlik stadsplanering handlar då om att ge människor samma 

förutsättningar och möjligheter. (Åkerman, 2017) 

”Det kan leda till att ge grupper som redan har ganska mycket inflytande ännu mer 

inflytande på bekostnad av andra, vars röster och perspektiv inte kommer med 

överhuvudtaget.” (Lindholm, 2017) 

Lindholm ser inte sitt arbete som att hon endast tittar på kön. Hon försöker istället att jobba 

med så inkluderande processer som möjligt där kön är en aspekt, däremot ligger den aspekten 

inte alltid i förgrunden. Hon menar att även om kön är i fokus behövs ett slags intersektionellt 

perspektiv för att hamna i en mer normkritisk stadsplanering. Hon poängterar dock att 

feminism är en väldigt viktig fråga att lyfta och något som ej bör glömmas bort. (Lindholm, 

2017) Åkerman menar att ju mer fokus det är på att inkludera kön, desto lättare är det sedan 

att inkludera fler grupper i olika processer. Genom ett normkritiskt medvetande som 

uppmärksammar vikten av att inkludera kön, desto lättare är det sedan att se flerexkluderade 

grupper i fler processer. Om man tittar på en exkluderad grupp är det ofta en ögonöppnare för 

att se fler exkluderade grupper. (Åkerman, 2017) 

”Om medborgardialogerna fortsätter vara homogena och dominerade av vita 

välutbildade män, kommer beslutsunderlagen och perspektiven ej att breddas, det 

tenderar istället att bekräfta de rådande planeringsideal som finns.” (Lindholm, 2017) 

Sabet tydliggör att feminism inte är ett mål, utan ett analytiskt verktyg som måste användas 

för att nå det slutgiltiga målet, nämligen jämlikhet. Detta verktyg är inte helt definierat och 

Sabet tycker inte att det behöver vara det, hon menar att feminism kan betyda och te sig olika 

i till exempel Bromma jämfört med Husby. Hon påvisar dock att feminism behövs överallt för 

att vi ska våga erkänna att det finns viss missgynnsamhet gentemot kvinnor vid nuvarande 

struktur. Hon citerar Sveriges före detta jämställdhetsminister Maria Arnholm, när hon vid 
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tillväxtverkets jämställdhetskonferens den 25 september 2013 sa: ”Att få upp ögonen för 

jämställdhetsfrågor är som att medverka i filmen Matrix inledning. Där får huvudpersonen 

välja mellan ett blått piller och ett rött piller. Väljer man det blå kan man fortsätta leva ett 

bekvämt, oinsatt liv. Väljer man däremot det röda får man kunskap och livet blir därefter 

aldrig mer detsamma”. Med det menar hon att vi måste våga se att det finns strukturella 

problem vi bör försöka motverka och att feminism är ett nödvändigt ont för att komma närmre 

och tillslut nå det målet om jämlikhet. (Sabet, 2017) 

8.2 Barriärer 

Intervjuobjekten fick här svara på vad de trodde kunde vara barriärer och hinder man måste ta 

sig över när man jobbar med detta för att komma framåt.  

Att detta skulle vara en fråga som ignoreras är det inget av intervjuobjekten som upplever. 

Bilén nämner att hon ser det som att det är en rörelse på gång men att denna rörelse tar tid. 

(Bilén, 2017) Sabet är inne på samma spår men trycker på okunskap när det gäller både 

innehåll och resurser. Hon tror inte man inser att det är resurskrävande med 

medborgardialoger men att ju mer man sätter kronor och ören på det, desto verkligare blir det. 

Med detta menar Sabet att det är lättare att se medborgardialogen som en långsiktig 

investering om man grundarbetar med socioekonomiska analyser och dylikt. Hon nämner att 

lyssnar man på vad alla har att säga och vilka rörelsemönster de har kan man bygga bort det 

som annars kan kosta samhället pengar på annat håll. Sabet tror den största barriären ligger i 

just okunskapen, att många tror de arbetar för feminism och jämlikhet men att de fortfarande 

når samma resultat som innan. Hon tycker istället att människor med kunskap skall anställas 

och ges utrymme och resurser för att arbeta med det också. Sabet menar att om vi vill göra 

skillnad måste utrymme ges för förändring också, att en specialist inte ska anställas för intet 

men heller inte behöva överarbeta. (Sabet, 2017) 

Lindholm nämner att de ordinarie samråden kan vara ett hinder, eller snarare en fälla. Att man 

på grund av okunskap eller kanske brist på tid och engagemang bjuder in till dessa öppna 

samtal och tycker att de är tillräckliga. Hon menar att dessa samtal ofta är just 

mansdominerade och kan leda till att motverka syftet med medborgardialoger, att man då ger 

grupper som redan har inflytande ännu mer inflytande, på bekostnad andra. Lindholm 

förklarar att om inte beslutsunderlaget breddas kommer inga nya perspektiv genom 

medborgardialogerna heller, hon tror snarare att det tenderar i att endast bekräfta de rådande 

planeringsidealen. (Lindholm, 2017) Detta är något Åkerman också berör vid intervjun med 

henne och menar att de som redan har mycket mandat och vågar yttra sig ofta lever i 

omedvetenhet och att den omedvetenheten leder till att de inte ser, förstår och har inblick i 

vad som händer andra och vad de upplever och behöver. (Åkerman, 2017) 

Sabet tror också att folkhemsbilden delvis lever kvar i Sverige, att vi ska ta hand om varandra 

och de svaga i samhället. Hon tror att detta kan vara till nackdel och att det bromsar 

utvecklingen när en stark grupp i samhället ska behöva hjälpa de mindre. (Sabet, 2017) 

 ”Det här är inte svaga människor, det handlar om att ändra synen på dessa människor. ” 

(Sabet, 2017) 

8.3 Utvecklingsmöjligheter 

Vad kan man då göra för att skapa mer inkluderande processer? Under intervjuerna fick 

respondenterna dela med sig av sina visioner och erfarenheter för att skapa feministiska och 
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jämlika processer och riva de barriärer som ligger längs vägen. Detta resulterade i de tre 

kategorier som följer. 

8.3.1 Sänka trösklar 

Att sänka trösklar handlar om att göra det enklare för alla människor att närvara vid 

medborgardialogerna oavsett utformning. Här följer intervjuobjektens tankar kring detta. 

Lindholm nämner olika sätt att sänka trösklarna till de traditionella öppna samråden för att få 

fler att närvara vid dessa. Som exempel nämner hon erbjudande av barnpassning så 

småbarnsföräldrar också har möjlighet att komma. Beroende på vilken sammansättning som 

eftersöks kan man fundera på vart samråden förläggs, hon menar att sammansättningen blir 

olika om du förlägger samrådet på exempelvis en fritidsgård kontra kommunhuset. Lindholm 

nämner också att det är viktigt hur och vart man affischerar så alla får ta del om informationen 

och då också affischera på flera språk. Tolkar under mötena är ytterligare ett hjälpmedel att ta 

användning av för att underlätta deltagandet. (Lindholm, 2017) Att anpassa mötena till 

närområdet och människorna som bor där är också av vikt, att känna till kontexten. Ett möte 

vid middagstid i ett område där kvinnor har högsta ansvar för hushållen leder till att det är 

männen i dessa hushåll som närvarar vid mötet medan kvinnan stannar hemma med barnen 

istället menar Sabet. Hon förklarar med ett exempel: ”Skulle du besöka bönder gör du det inte 

under skördetid för du vet att de jobbar”. (Sabet, 2017) 

Språket är en faktor som nämns vid intervjuerna. De anser att pedagogiken måste anpassas för 

att man som medborgare ska våga bidra. Lindholm menar att det handlar om att skapa en 

stämning där folk ska kunna slappna av och känna sig bekväma. Hon berättar om den 

maktdimension som ligger i språket och hur det kan få andra att känna sig underlägsna och 

inte våga yttra sig när de inte fullt förstår vad som sägs. (Lindholm, 2017) Vid detta ämne 

nämner Åkerman att bemanna med rätt kompetens är en pedagogisk kunskap ett väldigt bra 

verktyg för att dialogprojekt skall lyssnas in, kommuniceras och information ska förvaltas på 

bästa sätt. (Åkerman, 2017) Bilén nämner också mötestekniken och föreslår att ge möjligheter 

till anonyma åsikter i form av att på en papperslapp skriva ner sina tankar och sedan lägga den 

i en box eller dylikt, detta för att mer tillbakadragna personer också ska kunna vara aktiva 

deltagare. (Bilén, 2017)  

Åkerman talar också om att sänka trösklar på så sätt att man vid arbetet med projekt kan 

använda en sorts granskningsplan för att se till och påminna om att allas åsikter tas omhand 

och att så många perspektiv som möjligt nås. Att man, genom dessa arbetsmetoder, förenklar 

inkluderandet där verktygen exempelvis kan bestå av att just integrera frågan om 

normkreativa perspektivet i alla skeden. Till exempel genom att kunskapshöja, ställa nya krav 

och att integrera aspekter i våra granskningsplaner. (Åkerman, 2017) 

8.3.2 Uppsökande 

Det är dock ingen av respondenterna som anser att de ordinarie samrådsmötena är tillräckliga, 

även om de anpassas. Att då komplettera med uppsökandeprocesser är något som samtliga 

nämner under intervjuerna. Det handlar om att på olika sätt söka upp de grupper vars röster 

inte annars hörs. Lindholm beskriver det som att man går till platser där människor är så som 

fritidsgårdar, skolor och öppna förskolor. Hon utvecklar exemplet med öppna förskolor och 

berättar att där träffar man lokala människor från närområdet som annars inte hade haft tid att 

gå på ordinarie möten. Lindholm nämner även att det oftast är kvinnor man möter på 

förskolorna och då också med olika bakgrund och utbildningsnivåer. (Lindholm, 2017) När 
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Bilén talar om uppsökandeprocesserna poängterar hon att det handlar om att möta upp 

människor snarare än att försöka locka dem till att tycka och tänka. Hon hänvisar till det 

metodstöd hon var med och tog fram Metodstöd för jämställdhetsintegrerade 

medborgardialoger och berättar om vikten av att innan uppsökandet göra ett grundarbete med 

målgruppsanalys. Detta för att ta reda på vilka målgrupper som inte kommer till tals och att 

göra det för varje område då sammansättningen människor alltid är individuell. (Bilén, 2017) 

Sabet motiverar det positiva i en sådan process genom att nämna att ett uppsökande ger 

människor chansen att berätta vilka de själva är. Hon menar att om man ger medborgaren en 

chans att berätta hur de lever, vilka rörelsemönster de har och vilka hinder och möjligheter de 

anser finns i deras egna liv, får man en tydligare bild av vad som krävs för att det nya området 

ska fungera så bra som möjligt för så många som möjligt.  

Under ett projekt i Huddinge var Lindholm med och arrangerade medborgarpaneler, något 

hon såg som ett lyckat projekt sett till könsfördelningen. De arbetade då genom att 

slumpmässigt skicka ut personliga inbjudningar till kommuninvånare som sedan fick komma 

och deltaga i panelerna. De planerade två paneler och bjöd in 1500 personer till vardera 

tillfällen. Ungefär två procent dök upp vid respektive panel och dessa två procent hade en 

jämn könsfördelning. Hon menar att det finns fördelar med slumpmässiga inbjudningar då de 

som är vana att deltaga på medborgardebatter och liknande ofta har en tendens att ta över, här 

är det inte säkert att de ens får en inbjudan. Vid detta tillfälle bjöds även två skolklasser in 

särskilt, samt en kvinnoförening. (Lindholm, 2017) 

”Det som hände när vi jobbade med slumpmässigt urval var att de kom andra 

människor än de här proffstyckarna på varje ort”. (Lindholm, 2017) 

8.3.1 Fysiska upplevelser 

Att gå från ord till göranden är en metod Lindholm tror på och berättar att många säger sig 

vilja ha en sak men i slutändan använder de inte den i alla fall. Hon tror då att göra saker 

istället och använda exempelvis mötesplatser på olika sätt först, för att sedan prata om det 

tillsammans och reflektera är något som skulle generera i andra tankar. Att görandet i sig själv 

skulle berätta om vilka som tar plats vid olika tillfällen och hur olika människor trivs när 

platser fylls med olika saker. (Lindholm, 2017) 

Åkerman arbetade med ett projekt där en teatergrupp, Turteatern i Kärrtorp, deltog och 

genom teater uttryckte unga tjejers perspektiv. Med hjälp av framträdandet kunde gruppen 

förmedla unga tjejers vardagssituationer - de ville lyfta sina perspektiv och förbättra 

förutsättningarna genom att bland annat politiker och byggherrar fick en inblick och lyssnade 

till deras syn och upplevelse på en stad. Detta berörde och skapade en gemensam 

utgångspunkt för att kunna ha ett samtal kring vad en sett och upplevt. (Åkerman, 2017) 

”Vissa saker kan ju inte vi kommunicera med bild eller statistik utan vi behöver kultur 

och teater för att kunna nå och beröras i alla sinnen för att förstå och få inblick i nya och 

fler perspektiv om man aldrig har varit i situationen själv”. (Åkerman, 2017) 

Sabet berättar om ett möte hon deltagit vid där man talade om att det är lätt att prata om vägar 

och kollektivtrafik men att det faktiskt är människan som skall använda dessa, alltså skall 

visionerna också vara för människan. (Sabet, 2017) 

”Bygger du en högskola måste du ju fundera på vilka som ska läsa på den högskolan också, vi 

bygger ju för människan”. (Sabet, 2017) 
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9. Diskussion och analys 
I detta avsnitt analyseras rapportens litteratur med hänsyn till vad som framgått av 

dokumentstudien och intervjuerna utifrån de frågeställningar som ställts. Dessa fakta vägs 

samman och analyseras. 

9.1 Feminismens uttryck 

Hur feminismen tar uttryck i olika processer ser väldigt olika ut vilket verkar bero på att det 

ligger mycket egna tankar och värderingar i vad feminism står för men gemensamt för alla 

projekt handlar det om att lyfta de grupper som inte alltid kommer till tals. Det kan till 

exempel vara via anställning som vid rosens röda matta, eller andra uppsökandeprocesser som 

nämnts vid intervjuerna. Sabet nämner också att alla områden och projekt är unika vilket gör 

det svårt att definiera exakt hur regeringens mål ska uppnås.  

Det feministiska i medborgardialogerna har allt som allt handlat om att bryta gamla mönster 

och vanor för att bereda plats åt andra. Att den vita mannen som genom historien styrt, inte 

skall sträcka ut en stöttande axel för andra att luta sig mot, utan de skall lämna plats för andra 

att kunna resa sig upp och stå på egna ben. Det finns inget recept på exakt vad feminism är 

eller hur man uppnår det men så fort man öppnar ögonen, tänker normkritiskt och försöker 

göra något åt den skevhet som rådet har feminism implementerats. Stadsplaneringens 

medborgardialoger är idag inte jämställda och de medel man tar till för att motverka denna 

segregation kan klassas som feministisk stadsplanering.  

9.2 Varför är inte alla medborgardialoger jämlika och vad hindrar dem? 

I detta avsnitt presenteras de barriärer som uppfattats av projekten och intervjuerna som 

granskats. Dessa barriärer har kopplats samman med historien och genererat i två 

undergrupper som tillsammans resulterar i en gemensam barriär nämligen okunskap. 

9.2.1 Invanda mönster och genusföreställningar 

Som man sett genom historien har det varit männen som bestämt, det har bestämt över sig 

själva men också över kvinnan. Att kvinnan än idag ses som en minoritet trots att de i princip 

består av halva befolkningen är ett tecken på hur hårt styrd kvinnan varit genom historien och 

att detta är något som fortfarande lever kvar. Är det konstigt att männen är de som tar mest 

plats vid öppna samrådsmöten när kvinnan inte ens fått gå själv i det offentliga? Är det 

konstigt att kvinnan inte deltar eller tar plats vid samrådsmötena då kvinnan genom 

generationen varit dömd till att ta hand om hus och hem medan mannen arbetat? Detta är 

frågor jag ställt mig själv under arbetets gång och även fått bekräftat under mina intervjuer. 

Jag har förstått att detta är en stor barriär då det är ett invant mönster som endast går att träna 

bort om man hela tiden normkritiskt granskar sig själv och sin omgivning. Det är en stor 

barriär då detta tänk måste nå ut till både planerare och medborgare. Ingen av de intervjuade 

anser att frågan ignoreras men att bristen på kunskap står i vägen, och för att generera 

kunskap måste man också se att det saknas inom områden. Metoder som nämns under 

intervjuerna är spridning av information samt goda exempel för att fler ska förstå vikten av att 

arbeta med detta och lägga resurser på det.  

Folkhemmet präglades av en planering där man faktiskt lyfte kvinnan och ville hjälpa henne i 

den vardag hon levde i, problemet här är att kvinnan själv inte själv fick svara för hur hon 

ville leva. Det var åter igen männen som uppkom med detta och gav illusionen av att man 
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planerade för kvinnan samtidigt som man ändå ansåg att planeringen hörde till mannens 

uppgifter, detta inte var något kvinnan skulle engagera sig i. Även om det på något sätt var en 

god tanke är det som Bilén nämnde under sin intervju, att målgruppsanalyser måste göras för 

att de själva ska få berätta om sina rörelsemönster och vad de tycker fungerar respektive inte. 

Om man som planerare planerar utifrån egna uppfattningar om vad man tror andra gillar finns 

risken att man missar något som gör att människor känner sig exempelvis otrygga. Det ligger 

en barriär i att minoriteter ses som svaga och behöver representation från större grupper men 

som Sabet nämner handlar det inte om att de ej är starka individer, de behöver bara tillåtas ta 

den platsen som så länge fyllts upp av den vita mannen. Med målgruppsanpassningar samt 

analyser av människors flöden kan offentligheten göras mer tillgänglig för alla, snarare än att 

tillrättavisa likt modellsamhällena under 40-talet. 

9.2.2 Resurser 

Ytterligare en barriär är hur kvinnan setts och ses som en kostnad. Att kvinnan betalas mindre 

för sitt arbete bara på grund av sitt kön kan kopplas till att många av de som intervjuats tror att 

resurser är en barriär och anledning till att det feministiska bromsas. Att det skulle krävas en 

brist på arbetskraft innan kvinnan fick gå till arbete och att, precis som Sabet nämner, det 

krävs att man skall se kvinnans deltagande som en investering för att det ska vara värt att 

genomföra det. Det talades under intervjuerna om att kompetensbemanna för att andra 

inblandade i projektet inte ska behöva se involverandet som en extra uppgift, men att många 

vara rädda för detta. Det kan ligga en rädsla i att lägga pengar på extra anställningar eller 

resurser på nya projekt när de eventuellt inte kommer att fungera. Bristen på kunskap och 

genomförda exempel leder till en rädsla för att vara innovativ och på nya sätt försöka få ett 

bredare deltagande vid medborgardialogerna.  

9.3 Jämställda medborgardialoger 

Skapandet av feministiska och mer inkluderande medborgardialoger fanns det massor av 

exempel på, de mest framstående analyseras nedan i tre delar. 

9.3.1 Sänka trösklar 

Många bra exempel nämndes angående att sänka de trösklar kvinnor idag har svårt att bestiga. 

Att underlätta för kvinnan att deltaga på samråden genom att lägga dem vid andra tider på 

dygnet eller då till exempel erbjuda barnpassning skulle leda till att färre saker håller kvinnan 

kvar hemma. Detta skulle visa att även om det finns vanor kvar från historien om att det är 

kvinnan som ska stanna hemma, vill man att de också ska medverka vid samråden. Att 

erbjuda barnpassning skulle visa att dialogen är i behov av hela familjer och alla dess 

medlemmar. Det jag dock ser som negativt med dessa metoder är att de inte utmanar de 

genusföreställningar vi besitter. Metoderna får oss inte att ifrågasätta hur samhället ser ut, 

utan ger endast en hjälpande hand till grupper i samhället som eventuellt behöver en. Denna 

metod kan också tendera i att bjuda in fler men att dessa inte är lika delaktiga i själva 

samtalet, att även om sammansättningen är jämställd, kan samtalet fortfarande domineras av 

männen, därför är inte bara denna metod tillräcklig. 

9.3.2 Uppsökandeprocesser 

I de projekt jag studerat är det just uppsökande som är det mest återkommande. I projekt med 

uppsökandeprocesser finns en tanke bakom vilka man vill nå och prata med. Genom historien 

har inte kvinnan tillåtits att ta plats, utan männen har planerat utifrån sig själva och de 

genusföreställningar de haft. Detta mönster lever delvis kvar idag och därför används dessa 
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uppsökandeprocesser så fler får känna sig sedda och behövda. Uppsökandet fungerar som ett 

komplement för att få fler åsikter och perspektiv på ett projekt än bara de som hörs vid ett 

allmänt inbjudande och kan se ut på många sätt. Det har givits exempel på samtal, workshops 

och medborgarpaneler där målet varit att få åsikter och synpunkter från alla typer av 

människor. Det talas även om att gå från ord till göranden, att låta människor praktisera på en 

plats och på så sätt visa vem man är i samhället och hur man agerar i olika situationer 

beroende på vad platsen fylls med. 

Att specifikt söka upp människor leder till att grupper som kanske inte annars vågat medverka 

vid medborgardialoger faktiskt känner sig behövda. För att söka upp krävs också en analys 

likt Metodstöd för jämställdhetsintegrerade medborgardialoger nämner för att planerare skall 

veta vilka man vill nå och är i behov av. Detta är en bra metod då människor själva får berätta 

vad de som individer vill ha och behöver, istället för 1940-talets metoder då män planerade 

utifrån det de trodde kvinnor ville ha utan att ens ge kvinnorna utrymme att tycka till. 

 Uppsökandet verkar enligt intervjuobjektens erfarenheter fungerat bra och man kan även se 

att vid Rosens röda matta var detta ett bra tillvägagångssätt. De tjejer som anställdes tog 

tillvara på de vunna erfarenheterna och tog dem vidare genom att själva starta ett nätverk. De 

fick insikt och ett självförtroende för att själva sprida denna kunskap vidare till andra. Detta 

exempel visar på hur uppsökandet kan dela vetskap till många fler än vad projektet i sig själv 

avser. Detta leder till att den okunskap som idag är en stor barriär i ämnet kan minskas och 

fyllas med ett involverande istället. 

9.3.3 Fysiska upplevelser 

En tredje metod och ett ytterligare komplement för jämställdheten är att fylla 

stadsplaneringens medborgardialoger med händelser för att sedan diskutera tillsammans. 

Detta genom att exempelvis, som Åkerman nämnde, visa människor hur de upplever platser 

genom teater så de träffas av en känsla. Lindholm talade även om att fylla platser med olika 

aktiviteter och liknande. På dessa sätt kan människors agerande analyseras och genom detta 

kan planerare även studera deras rörelsemönster. Medborgarna kanske upptäcker saker hos 

dem själva som de inte tidigare tänkt på när de får granska sitt agerande tillsammans med 

andra. Denna metod är bra då den verkligen får medborgarna att tänka efter så de inte ger 

åsikter om något för att de tror de vill ha det, när det i själva verket är normen som säger det 

och inte individen. Att man kritiskt tänker på sin egen situation och inte låter sig intalas av 

normer och andra människor om vad man vill ha likt modellsamhällena på 40-talet. Denna 

metod kan vara resurskrävande i både tid och pengar men är ett bra och utmanande verktyg att 

komplettera medborgardialogerna med och man vill nå resultat. 

9.4 Slutsats 

Att definiera feminism har visat sig vara svårt då begreppet ofta tolkas väldigt individuellt och 

utifrån egna erfarenheter. Därmed har det även varit svårt att definiera exakt hur feminism 

gestaltas i olika projekt. Det jag dock sett och skulle kunna tolka som feministiskt, utifrån vad 

som har sagts under intervjuerna och studerats av projekten, är att feminism är när dialogerna 

anpassas efter andra och när man anstränger sig för att inkludera fler. Trots att samtliga tolkat 

feminism som något könsbundet upplever jag det som att fler aspekter gynnas av detta tänk. 

Att feminismen i sig generar i ett tänk där normer kritiseras utifrån andra aspekter också. Att 

det som skulle vara typiskt feministiskt och könsbundet ändå leder till ett bredare 

inkluderande vilket också gör det svårt att definiera precis vad i ett projekt som är just 
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feministiskt. Det uppenbarar sig som att det ena inkluderingstänket leder till det andra. 

Feminismen står för att människor ska få samma möjligheter till påverkan, då vore det även 

icke-feministiskt att kränka andra minoriteter oavsett aspekt. Feminismen ter sig som att man 

kritiserar normer och fokuserar på att bygga för människan. 

Barriärerna är många och även de väldigt individuella men de landar alla i okunskapen. Att 

man har föreställningar om vad ett visst kön gillar ligger i historiska invanda mönster och 

visar på att man saknar medvetenhet när det kommer till individen. Man vet inte att det ligger 

förtryck bakom att kvinnan hellre stannar hemma med barnen trots att de fått en inbjudan till 

ett samråd. Att det skulle kosta extra pengar ligger i en annan sorts okunskap. Vet man hur 

jämställda medborgardialoger skapas och får fler att deltaga i dialoger kan man bidra till en 

mer långsiktig stadsplanering. Med kunskapsspridning och goda exempel tror jag på att 

många av dem kan rivas ner. Under arbetet har jag märkt att detta är ett väldigt aktuellt ämne 

som fler och fler jobbar med och intresserar sig för vilket jag ser som ett gott tecken. En 

rörelse verkar vara på väg, vilket jag tror behövs för att det offentliga inte bara ska erbjudas 

till alla, utan även användas av alla. Det som dock är en av de större bromsarna är att 

människor ska våga prova, våga avsätta resurser och våga anställa specialister. Skulle det 

finnas en enkel lösning på detta skulle den redan använts, vi måste därför sträva och arbeta för 

att bygga bort den segregation som existerar i våra medborgardialoger. 

Min slutsats är att det finns många metoder och idéer för hur medborgardialoger skall 

jämställas och det är genom att sänka de barriärer kunskapsbristen bidrar till. 

Kunskapsspridningen skall ske genom att sänka trösklarna till deltagandet vid samråd, söka 

upp och exklusivt bjuda in människor och erbjuda fysiska upplevelser för att väcka tankar. 

Med hjälp av dessa metoder kan fler involveras och förstå hur dagens situation ser ut och 

samtidigt då skapa goda exempel andra kan ta lärdom av. Ju mer man jobbar på detta sätt, 

desto fler involveras och förstår att de är viktiga. Samtidigt kan de utifrån se på dessa exempel 

och ta lärdom av dem till andra projekt. Det absolut viktigaste är att fortsätta försöka och inte 

ta någonting för givet och fortsätta tänka normkritiskt. 
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9.4 Källkritik 

Det som begränsar denna forskningsuppsats är det faktum att feminismen är en 

värderingsfråga. Jag som forskare måste förstå att min forskning inte är värderingsfri, precis 

som att den inte heller är det för andra. Detta leder till att materialet kan anses skevt. Det är få 

personer som blivit tillfrågade vilket också gör att deras egna värderingar tar mycket plats, när 

det i själva verket kan se helt annorlunda ut för andra. När intervjuobjekten valdes ut 

eftersöktes en spridning på positioner och erfarenheter för att motverka den skevheten. 

Samtliga intervjuade är dock kvinnor vilka då också lever i kvinnoförtrycket medan en man 

hade kunnat ge en annan bild av hur de ser på saker och ting utifrån.  

Det finns många metoder och idéer för hur medborgardialoger skall jämställas men att detta 

även är ett ämne som även går att forska vidare på. Trots att det finns underlag att jobba med 

är det så många faktorer som spelar in i detta ämne, ytterligare slutsatser kan därför dras med 

vidare forskning. Ämnet är väldigt mycket i tiden vilket gör detta till en aktuell forskning att 

spinna vidare på. I och med att denna rörelse är på gång finns stora möjligheter att prata med 

fler om tankar och idéer för jämställda processer. Ämnet är komplext vilket gör att det även 

finns utrymme att ta fler aspekter i åtanke. Exempel kan vara att fråga medborgaren hur de 

upplever de metoder som används för att inkludera idag och vad de anser saknas. 

Kartläggning skulle kunna göras över fler projekt och då även en jämförelse med projekt som 

inte implementerat en feministisk stadsplanering. Fler feministiska teorier skulle även kunna 

kopplas till denna studie. 
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