
INOM EXAMENSARBETE SAMHÄLLSBYGGNAD,
AVANCERAD NIVÅ, 30 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2018

En feministisk översiktsplan
En analys av Stockholms jämställda 
stadsutveckling

SANDRA SELJESETH

KTH
SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD



TRITA TRITA-ABE-MBT-18423

www.kth.se



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A feminist comprehensive plan – An analysis of Stockholms equal urban development  
En feministisk översiktsplan – En analys av Stockholms jämställda stadsutveckling  

Degree Project in Strategies for Sustainable Development, Second Cycle, AL250X, 30 credits 

Author: Sandra Seljeseth 

Supervisor: Ulrika Gunnarsson-Östling 

Examiner: Mattias Höjer 

 

Department of Sustainable Development, Environmental Science and Engineering  
School of Architecture and Built Environment  
KTH Royal Institute of Technology 
 



	

	 2	

Abstract 
The objective of this thesis is to elucidate how feminism and equality is discussed in relation 
to strategic urban planning in Stockholm. The analysis will evaluate how equality is treated 
and discussed in Stockholm’s comprehensive plan and how it is generally discussed within 
planning in Stockholm. The thesis starts with presenting a background on sustainability and 
equality in Stockholm followed by a theoretical background on environmental justice and the 
concept of the right to the city in relation to equality. Further on a theoretical background on 
post structural feminist theories and the concepts norm critical thinking, subjectivity, 
intersectionality and a discussion about the implications of language on the discourse will be 
presented. In the next segment the methods used will be presented, which are Bacchi’s (2009) 
method to analyse a discourse, ‘What’s the problem represented to be?´, and semi structural 
interviews with professionals in Stockholm. The next section is a presentation of the results 
from the analysis and interviews, which indicates that equality in strategic planning would 
improve by including feminist perspectives such as intersectionality and norm critic thinking 
to integrate more people in the objective of the city.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att belysa hur feminism och jämställdhet diskuteras i den strategiska 
planeringen i Stockholm. Genom att analysera Stockholms översiktsplan ur ett feministiskt 
perspektiv ämnar uppsatsen att undersöka hur jämställdhet reflekteras över i 
stadsbyggandsmålen. Vidare så har även intervjuer genomförts med planerare i Stockholm 
för att skapa en uppfattning om hur jämställdhet och sociala mål reflekteras över inom 
samhällsplanering och vilka förutsättningar Stockholm har att planeras jämställt. Resultatet 
visar på att det finns mycket ambitioner på att planera jämställt och för alla men att många 
perspektiv bortses från i ambitionen att inkludera alla i planeringen vilket kan leda till 
upprätthållandet av ojämställda sociala strukturer i samhället. För att utveckla en mer 
jämställd planering måste fler perspektiv och dimensioner av samhället integreras i 
planeringen, det kan göras genom ett normkritiskt och intersektionellt synsätt. Vidare visar 
resultatet på att dessa perspektiv måste integreras i hela planeringsprocessen för att skapa en 
förändring i strukturer som upprätthåller ojämlika maktförhållanden i staden.  

 

Nyckelord 

Jämställdhet, feministisk, översiktsplan, strategisk planering, normkritik, intersektionalitet, 
subjektivitet 

 

 

Jag vill tacka till min handledare Ulrika Gunnarsson-Östling för allt stöd och hjälp under 
undersökningens genomförande. Jag vill även tacka alla intervjukandidater för att ni ställde 
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INTRODUKTION  
För att staden ska utvecklas hållbart måste alla dimensionerna av hållbarhet inkorporeras. En 

jämställd och rättvis utveckling är viktig för att uppfylla en social hållbarhet i staden och 

sociala och mänskliga faktorer påverkar och påverkas av alla aspekter av staden och bör 

därför tas hänsyn till för att skapa en hållbar utveckling.  För att uppnå en jämställd stad bör 

alla ha samma möjlighet att ta del av utveckling, implementering och upprätthållandet av 

lagar, regleringar och policys som rör staden samt ha samma tillgång till fördelarna från en 

bra och hållbar stad (Agyeman & Evans, 2003). Hållbarhet och jämställdhet är alltså mål som 

kan integreras och samverka med varandra i staden. Agyeman och Evans (2003) har dock sett 

en brist på jämställdhets- och miljörättviseperspektiv i städers hållbarhetsprogram och 

Larsson (2006) menar på att genus och jämställdhet ofta behandlas väldigt ytligt i 

planeringsdokument. Larsson (2006) anser att det är just på den strategiska nivån som det är 

viktigt att analysera och inkorporera jämställdhet i planeringen för att vägleda hur staden ska 

utvecklas med hänsyn till individens vardagliga liv och omständigheter (Larsson, 2006). En 

översiktsplan bör därför ha ett tydligt fokus på jämställdhet för att de perspektiven även ska 

kunna realiseras i en slutprodukt i stadsmiljön.  

Stockholms stads nya översiktsplan vann laga kraft under våren 2018 och ämnar ge 

vägledning för hur Stockholm som stad ska planeras och utvecklas de närmsta åren för att nå 

uppsatta mål (Stockholm, 2018a; Stockholm, 2018b). Friberg (2006, s. 280) menar att det 

måste finnas ett tydligt intresse för människor och sociala aspekter för att inkorporera genus 

och jämställdhet i översiktsplaner. Översiktsplanering förbiser ofta många sociala aspekter i 

det vardagliga livet och fokuserar mer på fysiska frågor och miljö snarare än människorna 

som ska bo i staden.  

Sveriges regering säger sig även vara världens första feministiska regering och det har länge 

funnits jämställdpolitiska mål som innebär att alla beslut och planer som berör Sveriges 

invånare ska vara jämställda och alla ska ha samma möjligheter att vara med och påverka 

besluten samt ta del av utvecklingen av staden och samhället (Regeringskansliet, 2018). Detta 

innebär i sin tur att Stockholms översiktsplan bör vara utvecklad på ett sätt som främjar 

jämställdhet mellan alla invånare i staden och den bör öppna upp för varje individs 

förutsättningar att utvecklas oavsett bakgrund och identitet (Stockholm stad, 2018a).   

Lykke (2010) påpekar även att feminism och jämställdhet innebär att flera olika aspekter och 

discipliner måste sammanlänkas och analyseras som ett för att kunna få fram ett så 

normkritiskt resultat som möjligt.  Även om fokus är att skapa förutsättningar och en 
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utveckling av staden för alla så finns det alltid normer och hypoteser som är riktade och 

framtagna av subjektiva individer. Även så Stockholms översiktsplan. Denna uppsats ämnar 

därför att genom ett feministiskt perspektiv belysa hur Stockholm arbetar med jämställdhet 

inom samhällsutveckling. Detta kommer att undersökas genom att genomföra en kritisk 

diskursanalys på Stockholms översiktsplan (2018a) med utgångspunkt i Bacchis (2009) 

metod ”What's the problem represented to be?”, ”Vad är det representerade problemet?”, 

hädanefter refererat som WPR. Genom att använda metoden WPR kan man belysa att 

problem i staden är definierade som en viss typ av problem. Staten reagerar på identifierade 

problem som ligger utanför policyprocessen. Policys handlar därför ofta om hur man kan lösa 

problemen snarare än att hitta orsaken till problemen. Policys ger då problemen en grund och 

orsak vilket är ett måste för att skapa en reaktion eller förändring i samhället. Hur problemet 

är formulerat påverkar då hur man agerar för att lösa problemet och vilka lösningar man tar 

fram (Bacchi, 2009, s. 1). Att analysera hur målen i Stockholms översiktsplan är definierade 

genom ett feministiskt perspektiv kan därför belysa hur staden kan utvecklas jämställt.  

Målet med uppsatsen och analysen är alltså att undersöka om Stockholms nya översiktsplan 

är jämställd och speglar visionen om ett Stockholm för alla, Vision 2040 (Stockholm stad, 

2017), som översiktsplanen är grundad på. Vidare är målet också att analysera om normer 

och antaganden kan ha påverkat resultatet och utformningen av dokumentet, och i så fall hur.  

Även intervjuer med konsulter, planerare på Stockholms stad samt två politiker i 

stadsbyggnadsnämnden har genomföras för att få ett bredare perspektiv på hur Stockholm 

integrerar jämställdhet i stadsutvecklingsprocessen.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur feminism och jämställdhetsproblematik behandlas 

i Stockholms översiktsplanering. Analysen avser att visa på hur jämställdhet uttolkas i 

Stockholms översiktsplan samt hur det reflekteras över generellt inom planering i Stockholm.  

 

1.2 Frågeställning 
• Ämnar Stockholm skapa en jämställd stad? 

• På vilket sätt belyser översiktsplanen jämställdhet? 

• Hur kan Stockholm stad utvecklas mer jämställt?  
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1.3 Utgångspunkt för uppsatsen 
Uppsatsen kommer att utgå från ett reflexivt synsätt där ett poststrukturellt feministiskt 

perspektiv kommer att anammas för att skapa en bra förutsättning för att genomföra en kritisk 

analys av samhällsstrukturer. Ett kritiskt feministiskt perspektiv ger förutsättningar för att 

upptäcka nya perspektiv för att analysera samhället och normer som skapar maktstrukturer 

(Ackerly & True, 2010, s. 6). Syftet med min undersökning är inte att ta reda på om 

översiktsplanen är bra eller dålig utan att undersöka om Stockholm skapar förutsättningar för 

en jämställd stadsutveckling genom målen i översiktsplanen samt att genom ett feministiskt 

perspektiv undersöka normer och kunskap som ligger bakom deras samhällsanalys. Genom 

ett poststrukturellt och normkritisk perspektiv är syftet även att belysa andra synsätt som kan 

vara viktiga att ta hänsyn till och utveckla för att skapa en mer omfattande jämställd och 

feministisk utveckling som kan förändra ojämställda samhällsstrukturer.  

Feministiska teorier uppmärksammar även betydelsen av att undersöka tystnaderna och 

avsaknaden i institutioner och policys samt undersöka marginaliserade och exkluderade 

gruppers upplevelser för att få en heltäckande bild av samhällets system (Ackerly & True, 

2010, s. 7). Feministisk teori vill utmana hur kunskap produceras och sättet att se på 

samhället samt tillföra en reflektion över hur kunskap och samhällsbilder uppstår från olika 

perspektiv och hur det påverkar olika människor utifrån tolkningar och normer (Ackerly & 

True, 2010, s. 25). Poststrukturell feministisk teori ser på kunskap som producerad och att det 

är hur den kunskapen har producerats och normaliserats som måste undersökas för att förstå 

hur samhällets strukturer är uppbyggda och vad som påverkar vad som ses som fakta och 

kunskap och inte. Etik och ens egen subjektivitet är därför väldigt viktigt att analysera för att 

få en förståelse för hur ens egen kunskap och bakgrund kan påverka forskningen och 

resultatet (Ackerly & True, 2010, s. 27.). Ett försök att reflektera över min egen subjektivitet 

redovisas därför nedan. Genom att studera och analysera olika feministiska teorier kommer 

jag under undersökningens och uppsatsen genomförande även att försöka att vara så 

normkritisk som möjligt för att säkerställa en inkluderande och omfattande analys och 

diskussion.  

 

1.4 Min feministiska position 
Det är viktigt att reflektera över hur ens egen utgångspunkt och bakgrund påverkar ens 

subjektivitet och även hur det kan påverka ett resultat (Lykke, 2010, s. 6). Man måste 

reflektera över hur ens situation och även relation till undersökningen kan påverka och 
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influera analysen och hur man själv, subjektivt, ser på frågan (Ackerly & True, 2010, s. 36). 

Hur man uppfattar kunskap och vad man ser som kunskap påverkas också utav ens 

subjektivitet. 

I boken "Doing feminist research in political and social science" går Ackerly och True (2010) 

igenom olika faktorer som är viktiga att vara uppmärksam på hos sig själv som forskare när 

man utför feministiska undersökningar. Dels måste man vara medveten om hur makt 

påverkar samhällsstrukturer och beakta sin egen position i samhället och hur man själv 

påverkar och upprätthåller de strukturerna. Etik och självreflektion är därför oerhört viktigt 

när man ska analysera strukturer som man själv är en del av (Ackerly & True, 2010, s. 21).  

Faktorerna som Ackerly och True (2010) beskriver att man ska vara uppmärksam på när man 

utför feministiska undersökningar är bland annat epistemologi och hur makt formar 

produktionen av kunskap samt hur makt och språket kan påverka hur vi ser på saker och 

samhället och vilken referensram vi förhåller oss till (Ackerly & True, 2010, s. 28). Sedan 

diskuteras hur avgränsningarna, så som teorier eller fokusområde, på undersökningen 

påverkar resultatet.  Avgränsningar kan leda till att vissa grupper eller aspekter blir 

marginaliserade eller att det skapar tystnader som inte anses ligga under ramen för 

undersökningen men som i slutet ändå kanske kan påverka eller påverkas av resultatet. Även 

om avgränsningar är viktigt för att skapa en ram för undersökningen så är det viktigt att visa 

att man är medveten om vad det kan ha för effekter på resultatet (Ackerly & True, 2010, s. 

31). Skärningspunkter är också en viktig aspekt att reflektera över i feministiska 

undersökningar. Hur skärningspunkter blir behandlade eller utelämnade i undersökningar kan 

ge stora skillnader i resultat och är viktigt att reflektera över för att kunna generera en så 

tillförlitligt undersökning som möjligt (Ackerly & True, 2010, s. 30). 

För att min undersökning ska bli så tillförlitlig som möjligt ska jag under processens gång 

reflektera över hur min egen subjektivitet och bakgrund, akademiska och sociala, påverkar 

hur jag ser på samhället, markstrukturer och kunskap samt hur det kan påverka resultatet.  

Feministiska teorier är en del av min avgränsning vilket för mig är väldigt inkluderande.  

Intersektionalitet kan ses som en skärningspunkt och tolkas ibland som exkluderande då man 

vill avvika från normen i samhället och diskutera de andra, de som faller under samhällets 

norm kan då verka exkluderade. De som alltid har tillhört ”alla” kan då känna sig uteslutna 

när man även inkluderar ”de andra” i diskussionen. Ett fokus på jämställdhet och 

intersektionalitet kan därför leda till att normen inte ses som lika representerad i slutresultatet, 
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dock är det ett av syftena med att använda sig utav ett intersektionalitetsperspektiv. Feminism 

för mig handlar om att belysa ojämställda samhällsstrukturer och lyfta perspektiv som kan 

möjliggöra en förändring av de strukturerna. Feminism är mycket mer än genus och 

skillnaden mellan man och kvinna. Teorier om intersektionalitet, normkritik, queerteori och 

poststrukturalism är exempel som belyser feminismens komplexitet och samverkan med 

samhällsstrukturella analyser.  

 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen kommer att avgränsas till att undersöka Stockholms stads stadsutveckling. Den 

nya översiktsplanen som vann laga kraft våren 2018 ger en intressant utgångspunkt på grund 

av dess aktualitet samt att den grundas på Vision 2040 som syftar till att främja en stad för 

alla (Stockholm stad, 2017).  Det har även varit en stark feministisk våg de senaste åren (med 

feministisk stadsplanering, feministisk plogning och en feministisk regering) vilket ger 

feminism en intressant ingångsvinkel på analysen. En ytterligare avgränsning är att fokus 

främst är på att analysera de fyra stadsbyggandsmålen som har utvecklats i översiktsplanen 

som ska vara en utgångspunkt för all stadsutveckling i Stockholm. Avgränsningen att 

fokusera just på målen är för att kunna genomföra djupare analyser av diskursen och hur 

problem i staden framställs och formuleras.  

 

1.6 Disposition 
Uppsatsens disposition börjar med att i avsnitt två beskriva hur situationen i Stockholm ser ut 

idag i relation till en jämställd stadsutveckling. Vidare så redogörs det för en teoretisk 

bakgrund över hur jämställdhet har diskuterats teoretiskt och begrepp som miljörättvisa och 

rätten till staden diskuteras för att få en överblick vilka koncept som kan vara viktiga att 

analysera för att uppnå en jämställd stadsutveckling. Avsnitt fyra ska redogöra för den 

teoretiska bakgrunden som har använts för att analysera diskursen i översiktsplanen samt hur 

jämställdhet diskuteras i staden. Avsnittet beskriver de feministiska teorierna som har använts 

för att analysera planeringen i Stockholm utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Avsnitt fem 

beskriver de metoder som har använts för att genomföra undersökningen samt hur de har 

bidragit till att svara på frågeställningarna under arbetets gång. I nästkommande avsnitt, 

nummer sex, så redovisas resultatet från analysen på översiktsplanen. Avsnittet är uppdelat så 

att varje mål analyseras och redovisas för sig i avsnitt 6.1, 6.2, 6.3 och 6.4. Det är en 

sammanfattande analys och ska belysa hur sociala och jämställdhetsperspektiv har integrerats 
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eller inte i formulerandet av stadsutvecklingsmålen. Sedan redovisas och analyseras resultatet 

för hur jämställdhet reflekteras över i planeringsprocessen mer generellt inom 

stadsutvecklingen i Stockholm i avsnitt sju. Avsnittet grundar sig främst på en analys av 

intervjuer med praktiker som arbetar med stadsutveckling i Stockholm. Den analysen sätts i 

relation till analysen av sociala perspektiv i översiktsplanen och redogör för hur en mer 

jämställd planering skulle kunna uppfyllas. Uppsatsen avslutas med en kort diskussion över 

hur jämställdhet blir belyst i Stockholms planering samt svårigheten med att både planera och 

analysera sociala värden i den byggda miljön och stadsstrukturen. Sedan följer en kort 

sammanfattning med rekommendationer över hur sociala värden och jämställdhet kan 

integreras mer i översiktlig planering. 

 

STOCKHOLM 
Den här delen syftar till att visa hur det historiskt sett ut i stadsutvecklingen i Stockholm och 

ämnar diskutera jämställdhet i staden i relation till stadsstrukturen. Exemplen visar på hur 

viktigt det är att koppla samman fler aspekter av feministiska teorier och jämställdhet när 

man planerar staden för att säkerställa ett gott resultat. Ensidiga eller binära diskussioner 

kring jämställdhet har visat på en oförmåga att integrera staden i sin helhet vilket har lett till 

en segregerad och ojämställd stad. Även om intentionerna varit goda med många projekt så 

har den översiktliga analysen inte bidragit i den grad den ämnats till. 

 

2.1 Stockholms hållbara utveckling 
Det har länge funnits en association mellan Stockholm och hållbar utveckling och Stockholm 

har setts som en stad som ligger i framkant i att utveckla en hållbar urban miljö. Stockholm 

har sett som en föregångare till innovationer för att skapa en hållbar urban stad. Hållbarhet 

har därför blivit karaktäristisk för definitionen av Stockholm och det ses som en fördel och 

lockande och attraktiv egenskap hos invånarna, turister och företag (Metzger & Olsson, 2013, 

s. 3).  Stockholm var även den första staden som Europeiska kommissionen utnämnde till 

Europas gröna huvudstad 2010 i tävlingen European Green Capital Awards (Hårsman & 

Wijmark, 2013, s. 46)  

Stockholm kan, med sin rena luft, sitt rena vatten, utvecklat återvinningssystem och 

byggnader med miljöprofil, kalla sig en grön stad, och gör det ofta i sammanhang för att 

marknadsföra staden som en miljövänlig och hållbar stad. De miljövänliga insatserna används 
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också strategiskt för att marknadsföra staden som i framkant i en hållbara urban utveckling 

(Bradley et al., 2013, s. 168). Marknadsföringen som hållbar stad kan skapa en attraktion för 

befintlig befolkning samt för nya potentiella invånare (Bradley et al., 2013, s. 169). Genom 

sitt hållbarhetsengagemang har Stockholm också fått stor uppmärksamhet för sin utveckling. 

Det kan bland annat ses i Stockholms omfattande stadsdelsprojekt, Hammarby Sjöstad och 

Norra Djurgårdsstaden. Som har utvecklats för att visa på Stockholms hållbara stadsplanering 

(Hårsman & Wijmark, 2013, s. 43).  

Hammarby Sjöstad kan ses som en respons på ett samhälle där kunskap om 

klimatförändringar har skapat en medvetenhet hon invånarna och en eftefrågan på hållbara 

stadsstrukturer. Hammarby Sjöstad har dessvärre blivit ett område för den urbana invånaren 

som kanske har kunskap om och en medvetenhet kring hållbarhet och miljö men som lever en 

livsstil kopplat till hög konsumtion (Marcus et al., 2013, s. 80). Även om staden har ett rykte 

om att vara i framkant för hållbara innovationer och urban utveckling så visar invånarnas 

beteende på annat. Svenskarnas konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp ligger långt över 

nivån för att nå det långsiktiga klimatmålet (Naturvårdsverket, 2017).  

Det visar på att även om områden eller staden är utformat på ett hållbart sätt så är det ändå 

individens val att ändra sitt beteende och sin livsstil för att anamma ett mer hållbart 

levnadssätt. Den urbana livsstilen är dock mycket kopplad till konsumtion, vilket kan ses i 

ambitionen av att skapa områden med mixade funktioner och strävan efter en ekonomisk 

tillväxt. Stockholmarnas konsumtion påverkar klimatförändringarna negativt och det är i 

staden som konsumtionen sker. Dock så ses utmaningen med en hållbar konsumtion och dess 

sociala inverkan som något som ligger utanför planeringen. Men samtidigt så utvecklas 

områden med stort fokus på kommersiella platser och sociala möten kopplas till konsumtion 

(Bradley et al., 2013, s. 179) 

Det finns alltså en antydan inom Stockholms stads utvecklingsplaner att miljöproblem kan 

lösas genom tekniska lösningar och innovationer och att ekonomisk tillväxt och miljövänlig 

utveckling kan uppnås i symbios och skapa en attraktiv stad (Bradley et al., 2013, s. 176).  

Kunskap, kreativitet och kommunikation har länge varit en drivande kraft i Stockholms 

utveckling (Hårsman & Wijmark, 2013, s. 41). Det speglas även i en del utvecklingsprojekt. 

Utvecklingen av ett service- och kunskapssamhälle har också bidragit till att städer, där bland 

Stockholm, har börjat utveckla staden för att skapa en stadsbild som passar invånare som 
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arbetar inom den sektorn. Det diskuteras om blandad stadsbebyggelse som kan bistå till 

invånarnas urbana livsstil och konsumtionsmönster (Bradley et al., 2013, s. 183).  

Stockholm ses alltså som en stad i framkant för den hållbara urbana utvecklingen med 

storskaliga projekt med miljöprofil. Stockholms tillväxt ses som både eftersträvansvärt och 

som en del i att skapa en hållbar stad. Dock så påpekar Bradley et al. (2013, s 170) att det 

finns en del strukturella problem i Stockholm kopplade till sociala värden. Den sociala 

segregationen ökar i staden och levnadsstandarder skiljer sig åt mycket mellan stadens 

stadsdelar.  

 

2.2 Segregation i Stockholm 
I rapporten Skillnadernas Stockholm (Stockholm stad, 2015) som framtagits av 

kommissionen för social hållbarhet redovisas hur skillnaderna mellan olika stadsdelar i 

staden har ökat i relation till bostadspriser och socioekonomi. Rapporten menar på att 

skillnaden i socioekonomisk sammansättning dels ligger i förändringar i bostadsutbudet, i 

områden med fler hyresrätter bor individer med lägre socioekonomisk status och i områden 

med bostadsrätter eller villor bor individer med högre inkomst. Den minskande andel 

hyresrätter i staden har också lett till att individer med lägre inkomst har färre valmöjligheter 

att välja bostadsområde. I områden som klassas som attraktiva, nära innerstaden bor det 

främst resursstarka grupper, vilket har lett till en geografisk segregering mellan 

socioekonomiska grupper i staden (Stockholm stad, 2015, s. 63).  

Individer med liknande livsstilar och förutsättningar tenderar att koncentreras till samma 

områden, med samma karaktär. De med en hög inkomstnivå, hög utbildning och hög 

sysselsättningsnivå, som har möjligheten att välja bostadsområde att flytta till, tenderar därför 

att flytta till samma område vilket förstärker skillnaderna i stadens sammansättning 

(Stockholm stad, 2015, s. 63).  Dock så diskuteras det inte på vilket sätt en segregerad stad 

påverkar individer och om eller hur man kan förändra den utvecklingen.  

Andersson & Magnusson Turner (2014, s. 26) menar att omvandlingen av hyresrätter till 

bostadsrätter har påskyndat gentrifieringsprocesser i innerstaden och bidragit till att göra 

staden mer segregerad. Som ett resultat har tanken om att skapa mer diversifierade områden 

med olika boendeformer för att minska segregation funnits. Enligt rapporten Skillnadernas 

Stockholm har den socioekonomiska segregationen även fått en mer etnisk karaktär och 

människor med olika bakgrund möter varandra i allt mindre omfattning i staden, vilket på sikt 
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eventuellt kan förstärka stigmatiseringen av olika områden och grupper i samhället.  

(Stockholm stad, 2015, s. 65).  

Det är dock omdiskuterat om en blandad boendebebyggelse faktiskt gynnar segregerade 

områden. Syftet med en blandad och diversifierad boendebebyggelse i resurssvaga områden 

grundar sig i en tanke om att socialt mixade områden skapar bättre förutsättningar för alla 

(Boverket, 2010). Det finns dock lite som visar på att blandade boendeupplåtelser, och där 

med en socialt blandad befolkning, faktiskt ökar det sociala kapitalet och samhörigheten i ett 

område, det finns snarare tecken som visar på att socialt homogena samhällen är mer socialt 

inkluderande (Lees, 2008, s. 2456).  

 

TEORETISK BAKGRUND 
Det här avsnittet ska redogöra för en teoretisk bakgrund över hur jämställdhet och sociala 

aspekter kan integreras i staden. Jämställdhet kommer att diskuteras i relation till 

miljörättvisa och konceptet rätten till staden för att få en förståelse för och belysa varför 

sociala perspektiv kan gynna en jämställd stadsutveckling.  

 

3.1 Miljörättvisa och jämställdhet 
Agenda 2030 och de globala målen som FN tagit fram syftar till att skapa en hållbar 

utveckling. Genom att integrea de tre dimenrsionerma av hållbarhet ska målen skapa en 

hållbar, inkuderande och rättvis utveckling för alla (FN, 2018). Mål nummer 11 handlar bland 

annat om att utveckla hållbara städer som är säkra, inkluderande och hållbara (FN, 2015).  

För att skapa inkluderande och rättvisa hållbara städer är jämställdhet en viktigt aspekt att 

reflektera över då jämställdhet kan skapa mer inkluderande samhällen och då bidra till 

uppfyllandet av FNs mål.  

Agyeman et al. (2002) visar på ojämlika förhållanden i staden genom analysen att 

miljöproblemens effekter hamnar disproportionerligt på områden med lägre socioekonomisk 

status medan livsstilar och handlingar som leder till mest miljöpåverkan är kopplade till 

livsstilar förknippade med de mer välbärgade i samhället. De som bidrar mest till 

klimatförändringen undgår därför att påverkas av de effekter miljöproblem bidrar till i staden. 

Enligt Agyeman och Evans (2003) finns det också studier som visar på att många riktlinjer 

om markanvändning som har ämnat integrera och utveckla stadsstrukturen för alla faktiskt 
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har lett till mer segregerade områden. Man kan bland annat se i stadsstrukturer att många 

miljöproblem till störst del har lagts i närheten av låginkomstområden, och att de har fått ta 

bördan från att göra andra områden mer hållbara (Agyeman & Evans, 2003).  

Hur miljö och hållbarhet prioriteras i olika stadsdelar och områden skiljer sig också beroende 

på hur samhällsstrukturen ser ut. Det är därför viktigt inom planering att ta hänsyn till att 

människor med olika bakgrund och förutsättningar har olika syn på miljö och hållbarhet. 

Utveckling på kort sikt som påverkar det lokala vardagliga livet kan vara mer aktuellt och får 

mer uppmärksamhet snarare än globala hållbarhetsinsatser som kan leda till en positiv 

utveckling i framtiden (Clarke & Agyeman, 2011). I vissa områden kan det därför vara 

viktigt att fokusera på miljön och lokala mål för att skapa en större inkludering i 

hållbarhetsfrågor och för att få igenom en förändring för att förbättra miljön och hållbarheten 

i det stora hela, snarare än att försöka implementera initiativ som ska förbättra miljön och 

hållbarheten i ett större perspektiv (Agyeman et al. 2002).  

Man kan även se att hållbarhetsprioriteringar inte till lika stor grad har överförts till områden 

med lägre socioekonomisk status (Agyeman & Evans, 2003).  Bradley et al. (2008) har 

undersökt ett par projekt utifrån ett miljörättviseperspektiv och sett att både när det gäller 

förtätningsprojekt, miljöförbättringsprojekt och infrastrukturprojekt finns det resultat som 

visar att tillgängligheten att ta del av hållbarhetsinitiativ skiljer sig åt mellan områden med 

olika socioekonomisk sammansättning samt att problemformuleringen kan skilja sig åt 

mellan grupper beroende på hur området klassas (Bradley et al. 2008). Det finns alltså en 

ojämställdhet i hur hållbarhetsprojekt kopplas till stadsdelar beroende på dess 

socioekonomiska status och att mer välbärgade områden då ses som mer tillgängliga eller 

värda att få ta del av de positiva effekterna av en bättre miljö. Det finns även en koppling till 

vad som klassas som hållbart levnadsätt och hållbara stadsmiljöer och socioekonomisk status 

och identiteter avvikande från den svenska normen (Bradley et al. 2008). Detta visar på att 

diskussioner om hållbarhet och miljö är kopplat till sociala identiteter och strukturer och att 

dessa identiteter och strukturer ofta är förknippade till normen om vad den vita medelklassen 

vill ha och kan bidra med.    

Med ett miljörättviseperspektiv kan man belysa ojämlikheter i staden och den hållbara 

utvecklingen. Studier visar att de som påverkar klimatförändringarna mest och lever minst 

hållbart är den vita medel till överklassen, medan de som har en lägre socioekonomisk 

bakgrund i högre grad har ett mindre ekologisk fotsteg men påverkas däremot mer av 
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klimatförändringar. Det är därför viktigt att inom planering uppmärksamma skillnaderna 

mellan de som faktiskt påverkar miljön negativt och de som påverkas mest av miljöproblem 

så som klimatförändringar och stadsstrukturer som påverkar omkringliggande miljö negativt 

(Bradley et al. 2008).  

Det är även viktigt att reflektera över hur problemen i stadsmiljön är formulerade och för vem 

och under vilka omständigheter problemen blir inkluderande och representerar verkligheten. 

Gunnarson-Östling et al. (2013, s. 54) menar på att det är viktigt att reflektera över vems 

behov som ska tas i hänsyn när man utvecklar hållbara strategier. Agyeman & Evans (2003) 

diskuterar även svårigheterna med att skapa inkluderande mål och insatser då det finns 

studier som visar på att det finns skillnader i värderingar av vad en hållbar livsstil faktiskt 

innefattar och vilka som har möjlighet och tillgänglighet till en viss definierad hållbar livsstil. 

I både boende-, energi- och transportinsatser kan man se att hållbarhetsinitiativ till stor del är 

riktade till medel- eller höginkomstgrupper, när i själva verket låginkomsttagare skulle kunna 

gynnas mer av initiativen (Agyeman & Evans, 2003).  

Högström et al. (2013)  diskuterar hur stadens hållbarhet påverkas i olika grad av invånarnas 

livsstilar och beteenden. Därför är det även viktigt att analysera hur olika grupper i samhället 

kan engageras på olika sätt för att skapa mest förändring. Hur prioriteringar, identiteter och 

livssituationer värderas i samhället påverkar också individers tillgänglighet till hållbara 

strukturer vilket kan kopplas till jämställdhet och bör därmed också inkluderas i analyser över 

hur ett inkluderande och jämställd samhälle kan uppnås (Larsson, 2006).  

Clarke & Agyeman (2011) lyfter även problemet med att hållbarhet och miljö har olika 

innebörd och relation till individers liv beroende på kultur, religion och etnicitet och visar att 

det är viktigt att belysa komplexiteten mellan dessa och hur det påverkar möjligheterna och 

förutsättningarna till att skapa hållbara samhällen. Det visar också att diskussionen om 

hållbarhet och jämställdhet måste utvecklas från att handla om kön och genus till att innefatta 

ett intersektionellt perspektiv där man belyser och tar hänsyn till de komplexa kompositioner 

av identiteter som staden består av.  

 

3.2 Rätten till staden 
För att skapa en jämställd stad kan analyser av vem det är som har möjlighet och 

förutsättningarna att vara med och ta beslut om hur staden ska utvecklas vara fördelaktigt. 

Detta för att säkerställa att planeringsprocesser och resultat speglar det som samhället 
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efterfrågar och inte bara vad normen är för stadsutvecklingen. Fokus bör inte bara vara på att 

skapa rum och plats för alla utan också att ta hänsyn till vilka som faktiskt har makten att 

påverka, planera, bygga och använda staden. De analyserna är viktiga att ta hänsyn till för att 

kunna undersöka hur de påverkar gestaltningen och användandet av platsen (Friberg, 2006, s. 

278), och för att analysera hur en jämställd stad kan utvecklas.   

Fenster (2005) diskuterar Lefebvres koncept ”rätten till staden” och utgår dels från Purcells 

(2003, i Fenster, 2005) uppdelning av rättigheter till staden. Rättigheterna kopplas till rätten 

att ta del av staden och rätten att delta i staden. Rätten att ta del av staden handlar om 

rättigheten att få vistas i staden för boende, jobb eller rekreation och rätten att delta i staden 

handlar om de demokratiska rättigheterna som medborgare, rätten att kunna ta del av hur 

staden utvecklas samt rätten att ta del av processen i skapandet av staden (Fenster, 2005).   

Vidare diskuterar Fenster (2005, s. 219) hur dessa rättigheter eller skyldigheter begränsas av 

individers och gruppers olikheter. I konceptet ”rätten till staden” så inkluderas rätten till att 

inte bli klassificerad in i normativa och homogena grupper. Dock reflekteras inte detta i 

relation till makt och genus. Rätten att ta del av och delta i staden grundar sig i sociala 

samhällsnormer som exkluderar individer på grund av maktrelationer kopplade till bland 

annat genus, etnicitet, kön och kultur. Maktstrukturer och kompositioner av identiteter och 

tillhörigheter begränsar individers rättigheter till staden och bör därför analyseras vid 

utformandet av en stad för alla. Genom att undersöka individuella erfarenheter och hur 

platser, offentliga och privata, används i det vardagliga livet kan olika individers möjligheter 

att verka i staden uppmärksammas och tas med i översiktsplanering (Friberg, 2006, s. 284).  

Vidare så kan skillnaden av känslan av frihet och rätten till staden diskuteras i relation till 

trygghet och det privata och offentliga. Hur trygghet upplevs och hur det skiljer sig åt mellan 

individer beroende på kultur, etnisk bakgrund och livssituation är viktigt att ta hänsyn i 

utvecklingen av både privata och offentliga rum (Fenster, 2005, s. 225). Om inte tillräcklig 

uppmärksamhet läggs på trygghet och genusrelaterade skillnader i användandet av staden så 

kan det leda till att stråk eller områden som planerats för ett visst ändamål i slutändan blir 

oanvänt på grund av exempelvis rädsla för vissa att använda den offentliga platsen (Fenster, 

2005, s. 224).   

Rätten att delta i staden inkluderar som sagt även rätten att ta del av och påverka beslut som 

rör staden och samhället. Dock finns det maktstrukturer som påverkar vem som tar del i 

besluten och deltar på exempelvis samråd. Även om alla har rätten att påverka och delta i 
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beslutstaganden så är det inte alla som känner sig ha rätten till det eller har kunskap kring det. 

Det leder till att representationen i beslutfattandet inte speglar staden eller samhället i vilket 

beslutet gäller. (Fenster, 2005, s. 226)   

De som tar eller besitter rätten till att delta i utvecklingen av staden följer de normer 

medborgarskapet innefattar. Det leder i sin tur till att grupper som inte följer den normen 

återigen blir förtryckta i deltagande av staden, förtrycket blir reproducerat i demokratins 

rättigheter på grund av sociala maktstrukturer (Fenster, 2005, s. 227). Diskussioner om 

jämställdhet i utvecklandet av staden måste därför ta hänsyn till hur och för vem staden 

utformas, men även vem som tar del av beslutsfattandet för hur staden ska utvecklas. För att 

skapa inkluderande offentliga platser behöver representation för de som skapar staden vara 

bred. Det kan hjälpa till att säkerställa att platser blir utformade så att alla känner sig 

innehava rätten till staden.  

 

VI, NI, DEM OCH FRAMTIDEN  
För att skapa ett teoretiskt ramverk har feministiska teorier om poststrukturalism, queerteori, 

intersektionalitet, normkritik och subjektivitet analyserats. Detta för att få en inblick i hur 

strukturer skapas samt vilka aspekter av samhället som bör inkluderas för att analysera 

jämställdhet i staden.  

 

4.1 Normkritik 
För att analysera ett plandokument för hur samhället ska utvecklas ur ett kritiskt och 

feministiskt perspektiv är det viktigt att skapa en förståelse för hur feministiska teorier 

samverkar och kopplas till samhällets strukturer. Den förståelsen skapar en bakgrund för hur 

diskursen om samhället kan analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Språket i diskursen 

måste analyseras för att undersöka underliggande värderingar och förutfattade meningar. 

Språk skapar kategorier och grupper av individer som även präglas av värderingar, vilket 

formar perspektivet som samhället ses genom. Ett normkritiskt synsätt är därför viktigt att ha 

med genom analysen för att få en förståelse för hur normer och värderingar om samhället 

skapar ojämlikheter. Det är viktigt att ifrågasätta normer som inte underlättar för alla. Att 

diskutera ett normsamhälle kan underlätta när ett helt samhälle ska inkluderas. Dock så måste 

normerna belysas för att visa på hur normer även skapar klyftor i samhället.  
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Bromseth (2010) menar att vara norm alltid medför privilegier. Vilka värden som förknippas 

med normen och ses som åtråvärda skapas alltid genom sociala eller kulturella processer i 

samhället och bidrar till synen om vilket det naturliga sättet att leva på är. Genom ett 

normkritiskt perspektiv kan man belysa processen där normer skapas och bidrar till en social 

hierarki i samhället. Genom att reflektera över vilka som tas med inom normen för samhället 

och på vilka villkor kan strukturer som förtrycker människor i samhället detekteras 

(Bromseth, 2010). Maktstrukturer som skapas av kategoriseringar och värderingar är det som 

styr och bygger upp vårat samhälle. Det påverkar hur resurser fördelas och hur tillgången till 

samhällsfunktioner ser ut (Nygren & Rasmusson, 2012).   

Normer kan detekteras i samhället när en specifik fråga eller perspektiv ses som en extrafråga 

som måste synliggöras, ofta då i form av en punktinsats som då normen eller majoriteten 

tillåts att definiera och problematisera. Frågan ses då som något extra då den inte vanligtvis 

har varit en del av diskussionen, och då inte ingår i normen. Istället för att synliggöra frågan 

som en extra insats bör avsaknaden av perspektivet synliggöras som något som saknas i hela 

organisationen och bör integreras i hela arbetsprocessen (Edemo, 2010, s. 96). Ibland finns 

det till exempel ett avsnitt om jämställdhet i ett planprogram istället för att anamma det 

perspektivet under hela processen. Man tillåter då något vara avvikande och ta den positionen 

vilket kan ge intressanta perspektiv men påverkar inte hur utgångspunkten för de avvikande 

formas genom att vara det andra eller hur maktstrukturen kan förändras. Diskurer, språk och 

makt producerar konstruerade föreställningar om samhället som ständigt och omedvetet 

reproduceras i vardagen. Reproduktionen av föreställnigar och maktstrukturer måste därför 

reflekteras över när dokument så som översiktsplanen utvecklas för att säkerställa att 

ojämlika och stigmatiserande föreställningar om samhället inte upprätthålls på grund av 

diskursen om vi och dem (Lenz Taguchi, 2014).  

Nygren & Rasmusson (2010) diskuterar att vara normkritisk innebär att fokus flyttas från ”de 

andra” eller normbrytarna till att granska hur normen påverkar maktstrukturen. Genom att 

kolla på makten som normen innebär, istället för att undersöka frågan ur ”de andras” 

perspektiv kan en mer grundläggande förändring ske där normen för hur man ser på samhället 

kan förändras och då inkludera fler.  Edemo (2010) menar också att ett normkritiskt 

perspektiv inte bara innebär att identifiera olika kategorier och hur ojämlikheter ser ut i 

staden, utan att synliggöra värderingar, skillnader och makt i samhället och på så sätt skapa 

en förändring i strukturen som upprätthåller ojämställda förhållanden.  
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4.2 Språket 
Genom att kolla på språk och hur identiteter definieras och diskuteras kan man alltså 

undersöka hur normer och värderingar påverkar utvecklingen i staden. Det finns ett behov av 

att kritiskt granska elementen som olika discipliner är uppbyggda av samt ha i åtanke hur 

dessa samverkar (Lykke, 2010, s. 29). Vidare är det viktigt att reflektera över hur resultatet 

påverkas av subjektivitet och att det är individer med olika bakgrund och värderingar som har 

skapat översiktsplanen. Den traditionella vetenskapen har en tro om att det är möjligt att 

komma fram till en objektiv och observerbar universell framtid. Det är något som Fanny 

Ambjörnsson (2016, s. 37) ställer sig skeptisk till. En utvecklingsstrategi eller ett mål skapas 

alltid av subjektiva individer, resultatet kommer därför alltid att präglas av subjektiva 

föreställningar och värderingar om normer, vad som eftersträvas och vad som bör förändras.  

Värderingarna som ligger i grund för vad man tycker är bra eller dåligt skapas av språket och 

bidrar till hur förhållanden och identiteter definieras och även värderas (Lenz Taguchi, 2014, 

s. 17). Värderingarna skapas i relation till något annat, som värderas annorlunda. För att 

analysera dagens samhälle så måste man gå ifrån tanken om att det alltid finns en motpol, att 

allt är relativt något annat. Strukturella antaganden om normalt och avvikande måste utmanas 

för att förändra strukturer där normaliseringen bidrar till att allt analyseras i förhållanden till 

normen och att allt annat ses som avvikande (Ambjörnsson, 2016, s. 16).  

Detta synsätt kan då hjälpa oss att ifrågasätta strukturer och föreställningar i samhället som 

bygger på, och skapar, normer och maktstrukturer (Ambjörnsson, 2016, s. 33). Att undersöka 

hur subjektivitet, antaganden och värderingar speglas i policys, så som översiktsplanen, kan 

belysa hur normer och  maktordningar i samhället skapar ojämlikheter och klyftor i 

samhället.  

Klassificeringar baserade på bland annat genus, kön, etnicitet och sexualitet har också 

bidragit till och legitimerat sociala hierarkier samt maktuppdelningar kring normalitet och 

avvikelse (Lykke, 2010). Klassificeringar genom språk har därför bidragit till maktstrukturer 

i samhället som upprätthålls av sociala konstruktioner av identiteter och tillhörighet. Det 

bidrar även till dikotomitanken om att allt är relativt något annat, motpoler med normala och 

avvikande identiteter. Normalisering av kategorier genom språk skapar och förstärker 

maktstrukturer i samhället och tillåter en typ av kontroll över samhället och dess medborgare 

(Ambjörnsson, 2016, s. 41).  Det finns en eftersträvan hos individen att passa in i samhället 
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och normaliseringen skapar identiteter eller kategorier av människor som är avvikande från 

det ”normala” därav skapas maktstrukturer som skiljer dem från oss (Ambjörnsson, 2016, s. 

42). Edemo (2010) menar däremot att det är viktigt att diskutera kategorier av människor och 

grupper för att kunna synliggöra hur de värderas i samhället vilket leder till olika villkor och 

förutsättningar hos individer. Genom att osynliggöra kategorier och då skapandet av 

maktstrukturer döljs ojämlikheterna i samhället. Kategorierna är därför viktiga för att skapa 

en verklig uppfattning om hur samhället ser ut och för att kunna förändra det.  Kategorier 

måste alltså först dektekteras för att en förändring och upplösning av hur de värderas ska 

kunna genomföras.  

Hillevi Lenz Taguchi (2014) diskuterar också normer och dikotomi och ser feminismen som 

en vilja att förskjuta maktförordningar i samhället där den vita mannen ofta ses som normen 

och allt annat avvikande (Lenz Taguchi, 2014, s. 16). Det är även viktigt att belysa 

maktförhållanden i större perspektiv än mellan man och kvinna då sociala positioner 

samverkar och integrerar med varandra på så många olika plan i samhället. En diskussion om 

jämställdhet som handlar om skillnader i förutsättningar mellan män och kvinnor är därför 

inte adekvat då det utesluter individer som inte identifierar sig som genuset man eller kvinna 

samt bortser från att kombinationer av olika identiteter kan ha olika förutsättningar i 

samhället, än normen av vad identiteten man eller kvinna innebär. Detta dikotomisamspel 

leder också till att det alltid kommer att handla om makt i sociala sammanhang i samhället då 

man alltid vill värdera något i jämförelse med något annat. Feminism och jämställdhet 

handlar därför om en ständig process att förskjuta maktförhållanden och påverka hur 

skillnader och värderingar mellan individer och grupper i samhället värderas snarare än att 

komma till ett statiskt stadie som upplevs som jämställt (Lenz Taguchi, 2014, s. 16-17). 

Vilket, likt Ambjörnssons (2016, s 37) skepticism mot den traditionella vetenskapen, innebär 

att det inte går att uppnå en universell observerbar jämställd framtid, utan att samhällets 

utveckling och dess struktur är en ständig process och bör analyseras utifrån det. Jämställdhet 

bör därför integreras som ett medel och tillvägagångsätt för att uppnå andra mål i samhället. 

Det kan inte definieras som ett externt mål då kontexter i samhället ständigt förändras och 

jämställhet handlar mycket om hur man ser på samhället och dess strukturer. 

Vidare så riktar Butler (2007) kritik till språket som används inom feministiska teorier då 

kvinnan ses som subjektet vilket då skapar en dualism som förstärker maktstrukturerna som 

feminismen kämpar emot.  De normativa kraven på identiteten kvinna utesluter de som inte 

motsvarar just de kraven att bli representerade inom den feministiska teorin (Butler, 2007, s. 
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50-55). Det belyser även innebörden att använda ett poststrukturellt synsätt för analyser av 

samhället och verkligheten.  

Kritik mot feministiska teorier och jämställdhetsteorier kan också handla om kraven på att 

identifiera kvinnan och hennes förtryck, vilket är stigmatiserande och uteslutande.  Rönnblom 

(2005) diskuterar hur försök att skapa jämställdhet inom olika kontexter och analyser istället 

kan förstärka konstruktionen av genus och kön genom att man missar varför genus är 

konstruerat på ett visst sätt i ett specifikt sammanhang (Rönnblom, 2005, s. 236). När man 

analyserar jämställdhet finns det många fler faktorer och dimensioner som behöver beaktas. 

Olika dimensioner av identiteter behöver analyseras för att få en förståelse av hur 

maktstrukturer som påverkar jämställdhet har skapats och reproduceras i samhället. Hon 

anser, likt Lenz Taguchi (2014), att det behövs fler dimensioner och att ett intersektionellt 

tillvägagångsätt kan vara ett sätt att skapa en mer komplex analys över hur genus och 

jämställdhet konstrueras och skapas i samhället samt hur kombinationer av olika identiteter 

samspelar (Rönnblom, 2005, s. 248).  

 

4.3 Intersektionalitet 
För att analysera hur maktförhållanden och normer som grundar sig i institutionella eller 

socialt konstruerade kategorier så som genus, etnicitet, sexualitet och så vidare så kan 

intersektionalitet användas som både teoretiskt och metodologiskt verktyg. Lykke (2010) 

diskuterar intersektionalitet inom feministisk teori och hur det kan integrera fler dimensioner 

i analyser om jämställdhet (Lykke, 2010, s. 22). Intersektionalitet kan ses som en 

paraplydefinition innehållande aspekter från olika dimensioner och inriktningar inom den 

feministiska teorin. Det kan vara dimensioner som både samspelar och överensstämmer med 

varandra men också som står i konflikt med varandras ideologier. En analys över de 

dimensionerna ger därför en bredare bild av feministisk teori och visar även på betydelsen av 

ett koncept/verktyg som intersektionalitet. Genom att analysera olika dimensioner av 

feministisk teori kan därför underliggande strukturella maktrelationer och normativa 

strukturer och institutioner komma till ytan vilket breddar den feministiska analysen om 

jämställdhet (Lykke, 2010, s. 50). 

Natalie Osborne (2015) diskuterar olika biologiska, sociala och kulturella identiteters 

exponering för samhälls- och maktstrukturer. Kombinationen av identiteter grundande på 

biologi eller kultur skapar olika sociala positioner och erfarenheter hos individer som alla 
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uppfattar samhället och verkligheten på olika sätt. Vidare påverkar det även känslan av 

tillhörighet i samhället och grad av makt som individen kan tillskriva sig. För att kunna 

analysera samhället och dess invånare på ett konkret och fullständigt sätt behövs därför en 

förståelse för hur maktstrukturer skapas i samhället utifrån kombinationer av 

identitetsskapande faktorer (Osborne, 2015, s. 131). 

Lykkes (2010) diskussion om intersektionalitet belyser dels hur jämställdhet måste ses som 

en process, som både kopplar tillbaka till historiska strukturer men även kollar på dagens 

samhälle. Den visar också vilken makt språket kan ha och hur olika skapade kategorier av 

människor interagerar och producerar komplexa identiteter som måste beaktas i planering för 

att inte skapa eller reproducera ojämlikheter. Intersektionalitet kan alltså dels användas för att 

analysera makt och identiteter i samhället och hur olika dimensioner och samspel av 

identiteter påverkar strukturer i samhället (Lykke, 2010). Men det är även viktigt att anamma 

ett intersektionelitetsperspektiv när man planerar för samhället och dess utveckling. Genom 

att integrera intersektionalitet i jämställdhetsdiskussionen kan man nå ut till många fler 

individer i samhället och skapa en mer inkluderande planering.  

Intersektionalitet bör ses som en process inom den feministiska teorin snarare än en struktur 

som inkluderas i analysen (Lykke, 2010, s. 51). Att se på intersektionalitet som något större 

än en struktur bidrar till uppmärksammandet av att det inte finns någon enhetlig 

gruppidentitet inom begreppet, det är en konstellation av olika identiteter, subjekt och sociala 

konstruktioner som ligger i grund för gruppens eller samhällets komposition (Lykke 2010, s. 

51). Feminismen bygger på att alla har olika identiteter som alla har olika bakgrund vilket 

visar sig i de olika subjekten som representerar målet, målen är därför inte heller helt 

identiska (Lykke, 2010, s. 73). 

Ett poststrukturalistiskt feministiskt synsätt kan därför användas till samhällsanalyser för att 

belysa på vilket sätt en diskurs influerar och värdesätter individer och maktstrukturer. 

Feministisk poststrukturalism arbetar mot en upplösning av värdesättning och 

kategoriseringar av individer och identiteter, vilket är en ständigt pågående process då sociala 

sammanhang och strukturer hela tiden står i förändring (Lenz Taguchi, 2014, s. 17). Ett 

sådant synsätt innebär en konstant ifrågasättande av kategoriseringar av individer, så som 

manligt och kvinnligt, men även andra binära kategoriseringar. Genom att analysera och visa 

på hur kategoriseringarna är konstruerade kan vår förståelse för hur subjekt och verkligheten 

är formade av socialt konstruerade diskurser som sätter prägel på hur värderingar och 
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maktstrukturer ser ut i samhället (Lenz Tahuchi, 2014, s. 18). Feministisk teori om 

intersektionalitet kan även vara ett sätt att belysa de identitetsskapande faktorerna och skapa 

en bredare analys över hur identiteter och makt påverkar individer på olika sätt i samhället 

och i dess sociala struktur (Osborne, 2015). Att använda ett poststrukturalistiskt feministiskt 

synsätt för att analysera Stockholm stads översiktsplan kan därför belysa hur formuleringar, 

definitioner och kategoriseringar upprätthåller eller reproducerar ojämlikheter i samhället 

trots goda intentioner för att försöka öka jämställdheten i staden. 

 

METOD 
I det här avsnittet ska metoderna som har använts för att svara på frågeställningarna 

redogöras för. Det börjar med en del som beskriver metodval samt fördelarna med att 

använda just de här metoderna för undersökningens syfte. Vidare kommer metoderna som 

har använts att beskrivas.   

5.1 Metodval 
Uppsatsen ämnar undersöka hur Stockholm stad kan utvecklas jämställt genom att analysera 

hur Stockholms översiktsplan möjliggör en sådan utveckling samt vilka förutsättningar det 

finns för staden att utvecklas jämställt. För att svara på frågeställningarna så har dels en 

diskursanalys utförts på Stockholms översiktsplan för att ta reda på hur jämställdhet uttolkas i 

den, vidare så har även kvalitativa intervjuer genomförts med individer som arbetar med 

planering för att undersöka vilka förutsättningar det finns för staden att utvecklas jämställt.  

Valet att endast fokusera på Stockholms översiktsplan har varit på grund av dess aktualitet då 

den precis har vunnit laga kraft samt att Stockholms stadsutvecklingsmål sågs som intressanta 

att undersöka utifrån ett feministiskt och jämställdhets perspektiv. Kvalitativa intervjuer med 

planerare som arbetat med framtagandet av översiktsplanen, samt med representanter med 

mycket kunskap och erfarenhet inom social och jämställd stadsplanering har genomförts för 

att få djupare förståelse hur jämställdhet prioriteras vid planering av staden och hur frågor 

rörande jämställdhet hanteras.  

Valet av metoderna är lämpliga då de kopplar bra till den kvalitativa infallsvinkeln 

undersökningen har. Sociala aspekter är svåra att kvantisera då det grundar sig mycket i 

individualistiska och subjektiva värderingar och upplevelser. Kvalitativa metoder, så som 

diskursanalys och intervjuer lämpar sig därför bäst till syftet för den här undersökningen. För 

mig finns det även ett intresse i att använda mig av kvalitativa metoder då jag anser att det ger 
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en djupare förståelse för hur samhället fungerar samt hur det påverkas av olika externa och 

interna faktorer, vilket skapar en mer intressant diskussion och analys.  

En annan intressant infallsvinkel hade kunnat vara att kolla på redan genomförda projekt med 

specifikt feministisk fokus och utvärdera hur de bidragit till jämställdhet i området de blivit 

genomförda. Att jämföra hur genomförda planer med fokus på jämställdhet kopplas till 

översiktsplanen hade också varit intressant för att se om jämställda perspektiv i 

översiktsplanen kan realiseras i mer detaljerade planprogram. I det här fallet hade det dock 

inte gått att genomföra då översiktsplanen är så pass ny och inga planprogram har utvecklats i 

relation till den. Avgränsningen i denna undersökning har därför gjorts till översiktsplanen 

och Stockholm för att kunna genomföra en djupare analys av hur målen utformas i relation 

till feministiska teorier och jämställdhet.  

 

5.2 Diskursanalys 
Valet av att använda diskursanalys som metod grundar sig i intresset att analysera 

Stockholms översiktsplan. Stockholm är en växande region vilket skapar rörelse och 

komplexa relationer i staden och jämställdhet är otroligt viktigt för att en stad ska utvecklas 

hållbart (Agyeman & Evans, 2003), därav den feministiska vinkeln på analysen. Winther 

Jørgensen & Philips (2000, s. 40) diskuterar hur samhället och identiteter är i ständig 

förändring, vilket är väldigt aktuellt för Stockholm idag och även kopplar till stadens mål om 

att vara en växande region (Stockholm stad, 2018a). Analysens mål är därför inte att 

observera den objektiva verkligheten utan hur vi skapar verkligheten, hur samhället skapar 

objektivitet och en utveckling som relaterar till stadens komplexitet.  

Grupper i sociala kontexter existerar inte först då de uttrycks i ord, först då en representation 

av gruppen har uppkommit. Representationen ska då spegla hela gruppen och dess vilja. 

Dock finns det enligt diskursteorin inga objektiva grupper då identiteter ständigt skapas och 

förändras. Då en grupp konstitueras genom diskursen följer en samhällsbild med och grupper 

konstrueras i relation till andra grupper (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 52-53). Hur 

detta ter sig i översiktsplanen kan vara intressant att analysera då grupper och kategorier som 

skapas av diskursen kan skapa maktbalanser och sociala strukturer i samhället som kan skapa 

ojämlikheter och ohållbara strukturer i staden (Lykke, 2010). En diskursanalys kan därför 

vara ett medel för att undersöka hur en samhällsbild har skapats genom att bland annat 

studera dikotomier och gruppbildningar.  
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Diskurser kan alltså bidra till ideologiska effekter. Det kan "skapa och reproducera ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper, till exemplet mellan sociala klasser, mellan 

kvinnor och män, mellan etniska minoriteter och majoriteten." (Winther Jørgensen & Philips, 

2000, s. 69) En kritisk diskursanalys kan därför användas för att undersöka hur sociala 

grupper konstrueras och reproduceras och i vilket sammanhang diskursen positionerar de i 

relation till samhällets strukturer. För att undersöka hur till exemplet en översiktsplan 

upprätthåller eller reproducerar sociala relationer och maktstrukturer kan en diskursanalys 

genomföras och resultatet kan bidra till att skapa en förändring av ohållbara sociala 

strukturer.  

Bacchi (2009, s. 7) menar också att en diskurs även innefattar antaganden, värderingar och 

förutfattande meningar som lämnar spår i hur problem och mål formuleras. Metoden ”What's 

the problem represented to be?”, utformad av Bacchi (2009) kommer att appliceras på 

översiktsplanens mål för att analysera hur målen formar eller upprätthåller sociala strukturer 

och speglar jämställdhet i samhället.  

 

5.3 What's the problem represented to be 
WPR har valts som metod för att utföra en diskursanalys på översiktsplanen då den kopplar 

bra till ett feministiskt poststrukturellt perspektiv i och med att den ämnar undersöka 

underliggande meningar och strukturer.  

WPR som metod har bearbetats av Bacchi (2009) och genom en sådan analys kan man belysa 

beskrivna problem och få en förståelse för hur och varför diskursen har utformats som den 

har gjorts. Översiktsplanen är ett plandokument som ska vägleda hur planeringen i Stockholm 

ska se ut de närmsta åren. Den belyser problem, sätter upp mål och föreslår lösningar på hur 

visionen om Stockholm kan uppnås (Stockholm stad, 2018a). Genom diskursen ger 

översiktsplanen form och mening till de problem den belyser. De ses som problem först när 

de formuleras och analyseras i praktiken och hur problemen är formulerade visar på 

förståelsen för problemet vilket även speglar resultaten. En analys över målen och 

problemformuleringen kan därför visa på vilken bild av och uppfattning om samhället målet 

har grundats i. Det går även att analysera förståelsen för problemet genom att belysa vad som 

sägs och vad som lämnas osagt i diskursen (Bacchi & Eveline, 2010, s. 112). Vidare kan 

oftast även ojämlika maktförhållanden i policys lokaliseras. Genom att synliggöra de så kan 

man upptäcka vad som exkluderas från debatten och då lämnas osagts (Bacchi, 2009, s. 7). 
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Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur jämställdhet reflekteras över i 

stadsplaneringen.  En analys över varför problemen formulerats som de gjort måste därför 

genomföras för att skapa en förståelse för vad problemen verkligen är och hur de utspelar sig 

i staden (Bacchi & Eveline, 2010, s. 112). WPR som metod ska därför användas för att 

analysera översiktsplanen och belysa den aktuella problemrepresentationen kopplad till 

jämställdhet.  

WPR kan hjälpa att identifiera uppfattningar om samhället samt begränsningar som 

uppkommer när problem formuleras på ett visst sätt, vilket bland annat kan leda till en 

upprätthållning av specifika och uteslutande könsuppfattningar i samhället. Ibland ses könet 

eller identiteten som problemet snarare än att analysera samhällsstrukturen och normen som 

problemet vilket bidrar till en polarisering mellan vad som då ses som normen och det 

avvikande i samhället. Feministisk poststrukturalism och WPR vill därför gå ifrån samhället 

som kategoriseringar och olikvärderade identiteter. Poststrukturalism handlar mycket om att 

bryta ner värderingarna för att synliggöra och analysera maktstrukturer som uppkommit på 

grund av att allt värdesätts gentemot något annat (Lenz Tahuchi, 2014). I den här 

undersökningen kommer därför Stockholms översiktsplans fyra mål för stadsutveckling att 

analyserats genom metoden WPR.  

WPR som metod innebär att analysera exempelvis ett policy dokument, så som 

översiktsplanen, utifrån sex frågor (Bacchi & Eveline, 2010, s. 116.): 

1. What's the 'problem' represented to be in a specific policy? 

2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the 'problem'? 

3. How has this representation of the 'problem' come about? 

4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? 

Can the 'problem' be thought of differently? 

5. What effects are produced by this representation of the 'problem'? 

6. How/where has this representation of the 'problem' been produced, disseminated and 

defended? How could it be questioned, disrupted and replaced?  

Genom att applicera fråga ett och analysera hur översiktsplanen problematiserar frågor i 

staden samt hur de ämnar uppnå vissa mål kan en få reda på vad som porträtteras som 

problemet till att det inte är jämställt. Genom att undersöka översiktsplanen och de 

representerade problemen i den utifrån ett kritiskt feministiskt poststrukturalistiskt synsätt 
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kan en djupare analys över hur jämställdhet problematiseras i staden eller hur jämställdhet 

kan integreras mer i stadsutvecklingen genomföras (Bacchi & Goodwin, 2016, s. 20).  

Nästa fråga ämnar undersöka varför det representerade problemet ses som ett problem eller 

varför problemet har beskrivits på det sättet det gör. Vilka förutfattande meningar och 

antaganden ligger i grund till att problemet representeras som det gör och vilka 

förutsättningar och vilken kunskap eller diskurs som har används för 

problemrepresentationen. Det är viktigt att koncept och dikotomier, så som privat/offentligt 

eller man/kvinna, som stödjer problemrepresentationen identifieras. Detta för att se vilka 

strukturer eller mönster inom problematiseringen som kan belysa politisk rationalitet (Bacchi 

& Goodwin, 2016, s. 21). Det finns alltid en viss kunskap och antaganden som ligger i grund 

till hur policys och problem formuleras och det är den utgångspunkten som ses som den rätta 

i den strukturen. Den utgångspunkten som används måste analyseras utifrån vad den specifikt 

tillför till analysen samt vad den utelämnar och även i relation till var den kommer ifrån och 

hur den används för att få förståelse hur problem struktureras samt vad den kan ha för 

inverkan på resultaten (Bacchi & Goodwin, 2016, s. 22).  

Den analysen går man vidare på genom fråga tre i WPR metoden vilken ska svara på 'Hur har 

den här representationen av problemet utvecklats?'. Frågan innebär att man vill få svar på 

varför den specifika problemformuleringen har använts och varför man valt att 

problematisera på ett visst sätt. Den här frågan är viktigt att analysera utifrån maktrelationer i 

relation till kunskap och varför och vems kunskap som ses som den rätta i relation till 

problemet (Bacchi & Goodwin, 2016, s. 22).  

Vidare så ska tystnader som finns i problemrepresentationen analyseras, vad som lämnas 

utanför och inte problematiseras i frågan. Den analysen ämnar även undersöka om problemet 

hade kunnat ha en annan problemrepresentation genom en annan föreställning och genom att 

kolla på aspekter som skulle hanterats annorlunda i en annan kontext. Att jämföra olika 

problematiseringar, mellan kontexter, tider, eller genom kulturella faktorer kan lägga en 

grund för att se annorlunda på problem. Det kan ge en inblick i vilka relationer och kontexter 

som formar ett problem på ett visst sätt (Bacchi & Goodwin, 2016, s. 22). Objektivet med att 

kritiskt undersöka vad som har lämnats oproblematiserat i policyn är för att undersöka 

perspektiv som inte identifierats. Här vill metoden belysa att det finns fler sätt att se på ett 

problem och att hur en policy definierar problemet begränsar problemets omfång.  
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Sedan ska analysen gå vidare genom att analysera vad för effekter den specifika 

problemrepresentationen medför i termer av politiska konsekvenser. Det är tre effekter som 

man bör analysera, dessa är diskursiva, subjektskapande och effekter på det vardagliga livet. 

Diskursiva effekter kan visa hur skapandet av en referensram till ett problem begränsar vad 

som kan tänkas och sägas om problemet. Subjektifierande effekter visar att och hur subjekt 

alltid blir skapade och formade inom en problemrepresentation. Effekter på det vardagliga 

livet ska visa hur de diskursiva och subjektifierande effekterna påverkar individers vardagliga 

liv. Fråga fem vill belysa problemen med att skapa subjektifierade grupper, något som ökar 

segregering av människor. Den vill också visa på de komplexa sambanden och kopplingar 

som problemrepresentation ska behandla för att minska påverkan på vissa grupper vid 

problematiseringen (Bacchi & Goodwin, 2016, s. 23).   

Fråga sex är en fortsättning på fråga tre och handlar om att bestrida förgivet tagna sanningar 

och visa på att det finns andra och motsträvande aspekter. Den ska svara på frågan ’Hur och 

var har den här representationen av problemet framtagits, distribuerats samt försvarats? Hur 

har den eller kan den ändras eller bytas ut?’. Frågan ämnar belysa och ifrågasätta sanningar 

och kunskap som ligger i grund till problemrepresentationen (Bacchi & Goodwin, 2016, s. 

23-24).  

Överlag gick det bra att applicera frågorna på de fyra stadsutvecklingsmålen i 

översiktsplanen. Dock så skiljde det sig i hur väl metoden och analysen kunde tillämpas på 

alla mål. I vissa mål var det svårt att upptäcka binärer och kategorier samt vilka effekter 

problemformuleringen medförde. Stadsutvecklingsmålens översiktlighet och koppling till 

stadsstrukturen kan ha bidragit till svårigheten att ibland koppla metoden till materialet.  

 

5.4 Semistrukturerad intervju 
I min undersökning har även semistrukturerade intervjuer använts som metod för att bredda 

diskussionen kring feministisk och jämställd planering samt för att ta reda på hur individer 

som arbetar med des frågorna ser på jämställd samhällsutveckling i Stockholm och vilka 

förutsättningar det finns för Stockholm att utvecklas jämställt.  

Urval av intervjupersoner har gjorts utifrån kompetens kopplat till uppsatsämnet och 

frågeställningarna. Det har varit ett målinriktat urval av samtliga intervjupersoner. Det 

innebär att man strategiskt väljer intervjupersoner som man tror ha kompetens kopplat till ens 

frågeställning (Bryman, 2011, s. 434)  
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Två politiker från stadsbyggnadsnämnden har intervjuats för att få en insikt i hur politiken 

arbetar med jämställdhet i stadsplaneringen och hur deras vision om en hållbar stad ser ut. 

Politikerna har varit representanter från Moderaterna och Miljöpartiet. Det var svårt att få 

svar från fler politiker i stadsbyggnadsnämnden, därav är bara två partier representerade. 

Intervjuer med fler politiker hade gett ett bredare underlag över hur politiken vill att 

Stockholm ska utvecklas och hade kunnat ge viktiga reflektioner. Vidare har kontaktpersonen 

för Stockholms översiktsplan intervjuats, han har även varit med och arbetat en del med 

översiktsplanen vilket gav god insikt i hur de arbetar med frågor rörande sociala och 

jämställdhetsaspekter i staden. Sedan har även en person som arbetar med detaljplanering på 

stadsbyggnadskontoret intervjuats. Hon har särskilt intresse för jämställdhet inom planering 

vilket gav många intressanta perspektiv och information kring hur man kan arbeta för att öka 

jämställdheten i staden. Fyra konsulter på olika privata företag i Stockholm har också 

intervjuats. Urvalet för dem skedde genom deras specifika intresse eller yrkesroll kopplat till 

sociala aspekter av stadsplanering. De intervjuerna bidrog med insikter kring hur man arbetar 

med jämställdhet inom planering, vilka möjligheter och förutsättningar som finns och behövs 

samt aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när man vill planera en mer jämställd stad.  

En kvalitativ intervjustruktur är bra då den tillåter intervjun att röra sig i olika riktningar. Det 

ger kunskap om vad intervjupersonen upplever relevant och viktigt i frågan. Genom 

intervjuer var målet i denna undersökning att ta reda på intervjupersonernas ståndpunkter och 

erfarenheter om jämställd planering. Genom kvalitativa intervjuer är det möjligt att få mer 

fylliga och detaljerade svar då man har en frihet att avvika från intervjuscheman och fråga 

följdfrågor för mer djup i svaren (Bryman, 2011, s. 415). Då min studie har ett tydligt fokus 

på planering, feminism och jämställdhet så valde jag att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer med intervjuguide då jag ville ha möjligheten att vara flexibel i mina frågor för att 

kunna koppla svaren till mina frågeställningar. Enligt Bryman (2011, s. 415) är 

semistrukturerade intervjuer bra för att kunna ta sig av specifika frågeställningar. 

Intervjuguider utvecklades med specifika teman kopplade till forskningsämnet. Temana rörde 

feminism, feministisk planering, politik och planering och möjligheter och svårigheter att 

planera med ett feministiskt fokus.  Utformandet av intervjuguider utvecklades med hänsyn 

till de olika roller aktörerna som medverkat i intervjustudien har. Frågorna har varit snarlika 

men kopplats mer till politik eller praktik beroende på vem som blivit intervjuad, om det har 

varit en politiker, en konsult eller en planerare från stadsbyggnadskontoret. Intervjuguiden 

bestod av övergripande teman och frågeställningar samt en del mindre frågor som kunde 
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användas som följdfrågor eller utfyllningsfrågor. De flesta mindre frågor blev inte använda 

då de teman och större frågeställningar som användes oftast gav tillräckligt detaljerade och 

omfattande svar.  

Det ställdes även en del frågor som avvek från guiden och följdfrågor gjorde att svaren blev 

djupare och mer omfattande. Det positiva med en intervjuguide innehållande många 

småfrågor var att en del kunde användas som följdfrågor och gav en överblick om man fått 

svar på de teman och frågeställningar man ville ha svar på.  

Samtliga intervjuer spelades in för att säkerställa att alla svar noterades och inte togs ur sitt 

sammanhang (Bryman, 2011, s. 420). Sedan transkriberades intervjuerna för att kunna skapa 

en överblick över svaren och hur de kan användas i resultat och analys. Bryman (2011) menar 

att det i kvalitativa undersökningar är viktigt att spela in intervjun för att kunna använda 

intervjupersonernas svar på bästa sätt i den detaljerade analysen som ska genomföras. Att 

spela in intervjun gör det också enklare för intervjuaren att vara lyhörd på svaren från 

intervjun och kunna ställa följdfrågor för att förtydliga eller säkerställa resonemang (Bryman, 

2011, s. 428).  

En intervju skedde över telefon då det var intervjupersonens preferens. En aspekt som 

försvårades med telefonintervju var inspelning vilket medförde att början av intervjun inte 

spelades in då det krånglade med att sätta på inspelningsappen på telefonen samtidigt som ett 

telefonsamtal gjordes. Det löste sig efter en stund genom att sätta på ett inspelningsprogram 

på datorn så att resten av intervjun spelades in precis som de andra intervjuerna.   

För att inte lägga någon värdering i vem som sagt vad under intervjuerna så kommer de att 

refereras till som Konsult 1-4, Planerare 1-2 och Politiker 1-2. Värderingar som hade varit 

intressanta att skilja på är politikernas med eftersom det bara är två partier representerade 

skapar skillnaderna ingen djup i analysen. Resultat från alla intervjuer kommer heller inte att 

redovisas då de saknade en teoretisk koppling till undersökningen eller överlappar varandra i 

åsikter.  

Alla intervjuer gick väldigt bra och relevanta och detaljerade diskussioner kring 

uppsatsämnet gav många värdefulla insikter och perspektiv för analysen.  
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STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN 
Det här avsnittet redogör för resultat och analys av de fyra stadsbyggandsmålen i 

Stockholms översiktsplan. Målen har analyserats separat utifrån Bacchis (2009) metod WPR 

för att belysa hur problem i staden representeras i målen. 

6.1 Översiktsplanen 
Stockholm förväntas år 2040 att vara en stad med 1,3 miljoner invånare. Det innebär att 

Stockholm växer och anses vara en attraktiv stad, vilket är något som översiktsplanen 

fokuserar på att bevara och har sin utgångspunkt i. Dock finns det mycket att arbeta på för att 

Stockholm ska växa som en stor sammanlänkad stad. Idag finns det många segregerade 

områden och människor med olika bakgrund har få naturliga mötesplatser. Redan i förorden i 

översiktsplanen tas problemet med segregation upp, att individer med olika bakgrund 

separeras både spatialt och i vardagsrörelser och att det är en utveckling som måste vändas 

(Stockholm stad, 2018a). 

Stockholms översiktsplan utgår från stadens "Vision 2040 – en stad för alla". Översiktsplanen 

ska alltså se till så att Stockholms utveckling är till för alla de människor som bor och verkar i 

staden. Översiktsplanen är uppdelad så att det finns fyra strategiska mål som stadsbyggandet 

ska sträva efter. Dessa är En växande stad, En sammanhängande stad, En god offentlig miljö 

och En klimatsmart och tålig stad (Stockholm stad, 2018a). Genom att applicera metoden 

WPR och de sex frågorna som metoden grundar sig i har en analys genomförts på de fyra 

olika målen. Nedan kommer resultatet från analysen att presenteras. 

 

6.2 En växande stad 
"Stockholm ska vara en växande stad som genom sin attraktivitet lockar människor, företag 

och besökare från hela världen. En hög takt i stadsbyggandet ska säkerställa bostäder och 

samhällsfunktioner för alla. God tillgänglighet ska ge människor och företag goda 

förutsättningar att utvecklas." (Stockholm stad, 2018a, s. 20) 

 

6.2.1 Målformulering 
Det första målet i översiktsplanen, en växande stad, grundar sig alltså i att man vill ta tillvara 

på Stockholms attraktionskraft. När staden växer så måste stadsutvecklingen ske på ett sätt 

som värnar om stadens attraktion vilket innebär att det måste skapas samhällsfunktioner, 

bostäder och strukturer som är attraktiva. En attraktiv stad diskuteras i relation till 
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tillgängligheten av bostäder, service och funktioner och kopplar mycket till näringslivet och 

hur man skapar en stad som är attraktiv för både arbetsgivare och arbetstagare. Genom sin 

attraktivitet är målet att locka människor och företag till Stockholm och då är det viktigt att 

säkerställa att stadsbyggandet tillgodoser de behov som både dagens invånare har men även 

framtidens invånare. Attraktivitet för näringslivet diskuteras även i relation till den 

kunskapsintensiva sektorn och hur utbildning och rätt förutsättningar i staden kan bidra till att 

utveckla den sektorn.  

Målet om att växa till en attraktiv stad grundar sig dels i urbaniseringstrenden som sker i 

världen idag och Stockholm ses som motorn för regionen och landets ekonomi (Stockholm 

stad, 2018a, s. 10). En del av målet kopplar därför till att skapa goda förutsättningar för 

näringslivet och menar på att framförallt den kunskapsintensiva sektorn är viktig att utveckla. 

Bradley et al. (2013) och Hårsman och Wijmark (2013) diskuterar båda att den kreativa 

service- och kunskapssektorn är en drivande kraft i Stockholms utveckling och att 

stadsbyggandet ska bistå till den urbana livsstilen som förknippas med indivder som arbetar 

inom den sektorn, vilket kan bekräftas i målets utgångspunkt och formulering.  

I målet diskuteras viktiga stadsmiljöer och urbana kvaliteter som företag efterfrågar och att 

det är viktigt att Stockholm city utvecklas för att tillgodose dessa kvaliteter. Det visar på att 

staden ska utvecklas främst för att tillgodose behov hos de som arbetar inom näringslivet och 

den kunskapsintensiva sektorn. Målet visar på en vilja att innerstaden ska utvecklas för att 

locka individer som förknippas med en urban och kulturell livsstil. 

Målet och problemformuleringen grundar sig även i att det finns en generell uppfattning om 

vad en attraktiv stad är. Det pratas om att skapa en attraktivitet för att locka till sig människor 

som vill bo och leva i staden, mindre fokus ligger dock på hur staden kan utvecklas attraktivt 

för de som redan bor i staden idag. Den generella uppfattningen om vad som kännetecknar en 

attraktiv stad kopplas inte heller till de förutsättningar och möjligheter olika stadsdelar eller 

individer i staden har eller hur stadskaraktärer kan påverka både struktur och beteenden i en 

stad eller stadsdel.  

 

6.2.2 Vems stad?  
Problemformuleringens uppdelning av dagens invånare och framtidens invånare, med "rätt 

kompetens", skapar en dikotomi av vi och dem. Hur bostadsbrist för vissa utsatta grupper 

diskuteras i samband med att man pratar om att utveckla en attraktiv stad för ”framtidens 
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invånare”, indikerar att ”de andra”, dagens invånare, egentligen inte hör hemma i den 

attraktiva staden som utvecklas.  

"Bostadsbristen drabbar många, inte minst grupper med svag ekonomi, unga, studenter och 

nyanlända. För näringslivet och utbildningsinstitutionerna är tillgången till bostäder 

avgörande. För att locka rätt kompetens behöver Stockholm kunna erbjuda bostäder i olika 

prisklasser och upplåtelseformer." (Stockholm stad, 2018a, s. 20) 

De andra, grupper med svag ekonomi, unga, studenter och nyanlända ses då som utanför 

normen som ska passa in i staden som utvecklas. En sådan formulering innebär också att 

framtidens invånare, de med rätt kompetens, får en överordnad prioritering framför ”de 

andra”. Edemo (2010) diskuterar hur normer kan undersökas genom att de som inte ses som 

normen ställs utanför huvudmålet och då blir en extrapunkt att ta hänsyn till. I det här målet 

är svaga grupper i samhället extra utsatta för bostadsbristen. Formuleringen i målet indikerar 

dock att för att skapa den attraktiva staden som eftersträvas är bostäder för näringslivet och 

individer med rätt kompetens avgörande och att det finns andra insatser som undersöker 

lösningar för att tillgodo se bostadsbehovet hos grupper med svagare ställning i samhället. 

Genom ett intersektionellt perspektiv är det viktigt att synliggöra att alla grupper i samhället 

inte har samma möjligheter att tillgodose sig en bostad i staden. Däremot så bör inte 

värderingar om vem det är som bör ha tillgång till attraktiva bostäder i staden synliggöras och 

hur staden kan gynnas av en viss invånare med rätt kompetens. En sådan formulering 

förstärker och reproducerar maktförhållanden om vem som har tillgång till den attraktiva 

staden.  

Värderingar om vem som tillhör den urbana staden har haft en inverkan på hur målet har 

utvecklats. Citatet: "Täta och blandade stadsmiljöer erbjuder de urbana kvaliteter som 

många företag efterfrågar." (Stockholm stad, 2018a, s. 21) hänvisar också till att det till stor 

del är för näringslivet och företag man vill utveckla staden och dess kvaliteter. Planerare 2 

diskuterade att planeringsparadigmet som råder nu är att utgå från människan och att 

jämställdhet är ett tydligt politiskt fokus. I detta mål ses snarare näringsliv och företag som 

utgångspunkt och hur det kommer att hjälpa att stärka staden ekonomiskt. En viss typ av 

människor kommer med i diskussionen om de har rätt kompetens för att tillgodose företagens 

behov och kan identifiera sig med den urbana livsstilen. Lefebvres koncept ”rätten till staden” 

kopplar till rättigheten att få vistas i staden för boende, jobb eller rekreation (Fenster, 2005). I 
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formuleringen om den attraktiva staden begränsas dock denna rättighet till näringslivet och 

den kompetenta arbetskraften som söker sig till kunskapsintensiva företag.  

Genom att diskutera företag och deras behov och värderingar i staden skapas alltså en 

klassificering om vem som har rätt till staden och vilket typ av behov staden ska fylla. Det 

skapas sociala konstruktioner av identiteter och tillhörighet (Ambjörnson, 2016). Fenster 

(2005) diskuterar också hur skapandet av kategorier och grupper separerar människor och 

påverkar känslan om att tillhöra staden. Ambitionen att locka företag och individer med rätt 

kompetens som vill arbeta inom den kunskapsintensiva sektorn kan skapa en känsla av 

utanförskap om man inte kan identifiera sig med den rollen. 

I Vision 2030 för Stockholm var målet att öka attraktiviteten för företag, arbetskraft och 

studenter med mycket fokus på entreprenörskap och innovation, (Stockholm stad, 2007; 

Stockholm stad, 2015). Vision 2040 har ett starkare fokus på att skapa en stad för alla, vilken 

man dels kan se på visionernas titlar, Ett Stockholm i världsklass och Ett Stockholm för alla, 

(Stockholm stad, 2017) men hur målet i översiktsplanen, En växande stad, diskuteras visar 

ändå på att man fortsatt har ett starkt fokus på att öka attraktivitetskraften i Stockholm för att 

utveckla näringsliv och kunskapsintensiva sektorn. Stockholms attraktionskraft har länge 

blivit marknadsfört och företag och arbetsliv har etablerats i Stockholm och den utvecklingen 

förutspås att fortsätta. Därav målet i översiktsplanen att fortsätta utveckla Stockholm på ett 

sätt som ökar stadens attraktionskraft med mycket fokus utåt till näringsliv och framtidens 

invånare. Urbaniseringen som sker i många stora städer ökar även trycket på innerstaden och 

på att skapa förutsättningar för ett bra liv för både de som bor där nu och de som förväntas 

flytta dit.  

 

6.2.3 Problematisering av målet 
Faktumet att staden växer har en normaliserad bild i översiktsplanen. Det reflekteras inte över 

hur stadens utveckling påverkar de som bor i Stockholm idag utan mest på att skapa bra 

förutsättningar för de som kommer flytta dit. Att staden växer lämnas alltså oproblematiserat 

och hur och vem som kommer att påverkas av den utvecklingen eller hur den utvecklingen 

påverkar olika stadsdelar och olika individer på olika sätt diskuteras inte.  

Vidare så lämnas även tanken bakom vad en attraktiv stad är oproblematiserat. Vad som ses 

som attraktivt kan kopplas till oändligt många aspekter så som ålder, kön, socioekonomi, 

etnicitet, det finns alltså inte en enhetligt attraktivitet som en stad kan sträva efter som passar 
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alla. Hur attraktivitet definieras i översiktsplanen är väldigt kopplat till vad som ses som 

normen i samhället och tron om att det finns en representativ attraktivitet att sträva efter.  

Man pratar om en stad för alla, men när man kategoriserar människor utefter vad näringslivet 

eftersöker så skapar man dikotomier av vi och dem. En attraktiv stad för alla bygger också på 

att alla vill ha samma sak, vilket inte är fallet. Det kulturella och kreativa som diskuteras som 

eftertraktat kan kopplas till en viss livsstil, med inkomst, tid eller vilja att vara ”kulturella”. 

Den attraktiva staden för näringslivet skapar större klyftor då det riktar sig specifikt till en 

viss grupp människor, som man antar är normen i Stockholm och en livsstil alla strävar efter. 

Hur människor definieras påverkar också deras sociala position och tillhörighet, det påverkar 

hur en ser sig själv i relation till andra och samhället. Definieringen och värderingen av 

grupper, i det här fallet ”den kompetenta framtida invånaren” och ”de andra”, skapar 

kategorier som separerar människor i staden (Bacchi, 2009, s. 9).  

Ambjörnsson (2016) menar på att värderingar alltid skapas i relation till något annat, som 

värderas annorlunda. Vilka som är definierade att tillhöra det attraktiva Stockholm påverkar 

då vilka man ser som normen i staden och vilka som tillhör ”de andra” och då inte har samma 

rättigheter att delta i staden. Hur man har skapat subjekt i målet påverkar alltså synen på vem 

som har rätt till den attraktiva staden. Skapandet av kategorier och subjekt som värderas olika 

skapar även maktrelationer i samhället som både upprätthålls och reproduceras på både 

individnivå och strukturell nivå, vilket kan ses i hur fördelningen av resurser och tillgången 

till samhällsfunktioner ser ut i staden (Nygren & Rasmusson 2012). Att de attraktiva 

samhällsfunktionerna i den urbana staden kopplas till en viss klassificering av människor 

upprätthåller därför en maktstruktur i staden om vad som är en önskvärd och eftertraktad 

livsstil.  

I det här målet så finns det en antydan om att det är innerstaden som är det som måste 

utvecklas attraktivt för att locka rätt människor och företag. De som bor utanför staden och 

som kanske tillhör en grupp som är socialt utsatt ses som de andra som ser bostäder som det 

vitala och attraktiva i staden, vilket då ses som avvikande i relation till normen av en attraktiv 

livsstil. Målet innebär därför inte en utveckling för alla i staden då det finns antydan om vem 

som ska bo i den attraktiva staden samt att alla inte har samma värderingar om vad en 

attraktiv stad är och kanske inte ser staden som beskrivs i målet som önskvärd. 

Problemet med att fokusera på att försöka bibehålla och öka Stockholms attraktivitet är inte 

målet i sig utan uteslutandet av vissa i målet. Målet ses som inkluderande och positivt för alla 
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men egentligen är det bara en viss del av befolkningen i Stockholm som den representerar. 

Även om målet är viktigt för den ekonomiska utvecklingen så finns det så många fler basala 

problem i förorter och ytterstaden som skulle behöva få mer uppmärksamhet. Den sociala 

dimensionen av stadsutvecklingen blir i det här målet underprioriterad till fördel för 

ekonomiska attribut i staden. 

För att skapa en formulering som är mer inkluderande och jämställd hade målet kunna 

beskriva bostadsutvecklingen i den attraktiva staden som avgörande för alla och inte bara för 

näringslivet och utbildningsinstitutionerna. En koppling till att man lägger mycket fokus på 

att minska bostadsbristen för de mest utsatta i realtion till den attraktiva staden hade också 

kunnat visa på en starkare inkludering av alla i målet. Att inkludera människan i staden mer i 

målet, snarare än fokus på att skapa en attraktiv stad för näringslivet och företag samt genom 

att anamma ett mer normkritiskt perspektiv under framtagandet av målet hade kunnat bidra 

till en mer jämlik och jämställd formulering.  

 

6.3. En sammanhängande stad  
"Stockholm ska vara en sammanhängande stad, där det är naturligt att röra sig mellan olika 

stadsdelar och besöka nya platser. Människor med olika bakgrund ska kunna mötas i 

vardagen och stadens många stadsmiljöer med sina olika kvaliteter ska vara tillgängliga för 

alla invånare." (Stockholm stad, 2018a, s. 22) 

 

6.3.1 Målformulering 
Översiktsplanens andra mål, en sammanhängande stad visar på att Stockholm är en delad stad 

och att det finns en problematik i att människor med olika bakgrund inte möter varandra i 

vardagen. Stadsstrukturen måste då byggas ihop för att möjliggöra för mer rörelse mellan 

stadsdelar så att stadens möten blir mer blandade vilket då kan bidra till en socialt 

sammanhållen stad. Grunden till problematiken kring det här målet handlar om att 

stadsstrukturen kan medföra en känsla av utanförskap som skapas av att individer med olika 

bakgrund inte ser eller möter varandra i vardagen.  

"[Dessa] mänskliga möten skapar inte bara en levande och intressant stad. De har också 

betydelse för samhörighet och förståelse och motverkar utanförskap i samhället." (Stockholm 

stad, 2018a, s. 22) 
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Ett antaganden med den här representationen är alltså att möten och rörelse skapar en bättre 

sammanhållning samt att människor ser avsaknaden av multikulturella möten i vardagen som 

ett problem. Vidare så grundar sig problematiken i att det faktiskt går att bygga ihop staden 

genom att utveckla stadsstrukturen och man menar på att ett sammankopplat gatunät kommer 

att skapa fler möten och en genomströmning mellan stadsdelar. Man vill även utveckla 

överdimensionerade vägar och skapa "livfulla stadsrum som får omgivande stadsdelar att 

växa ihop" (Stockholm stad, 2018a, s. 22). Det diskuteras vidare hur man vill utveckla 

stadsdelarna i staden med urbana stråk och blandad stadsbebyggelse och man menar att 

"Därmed kan den täta stadens urbana kvaliteter och upplevelsemässiga gräns flyttas längre 

ut i regionen [...]” (Stockholm stad, 2018a, s. 22). Vilket visar på att man ser ytterstaden som 

upplevelselös och att det är innerstadskvalieteterna som de eftersträvnadsvärda i hela staden 

och för alla.  

 

6.3.2 Att sammanlänka staden 
I målet så definieras individer med olika bakgrund som den mänskliga komponenten. Dock så 

reflekteras det inte över vilka de olika bakgrunderna som det rör sig om är eller hur just 

möten i staden kan leda till mer sammanhållning. Inte heller reflekteras det över vart det 

skulle behöva läggas mer fokus för att sammanlänka staden eller vem och vilka stadsdelar det 

skulle gynna. Det finns en antydan om att man vill att den täta staden med urbana 

stadskvaliteter ska byggas utåt och därmed bygga ihop innerstaden mer med ytterstaden. I 

och med att människorna som ska mötas och ta del av den förbättrade rörelsen i staden inte 

kategoriseras skapas en syn om att alla människor har samma värderingar, förutsättningar och 

möjligheter att ta del av staden.  

Målet att skapa en sammanhållen stad genom att förbättra stadsstrukturen och möjliggöra för 

mer rörelse och möten i staden kanske inte är den främsta lösningen, då det främst är kopplat 

till rörelse i det offentliga men inte till hur människor faktiskt integrerar med varandra eller 

vilka möjligheter och förutsättningar de har för att hitta bostad i staden. Hur urbana kvaliteter 

kommer att skapa en mer sammanhållen stad lämnas även oproblematiserat i målet. Mycket 

fokus läggs alltså på att skapa förutsättningar för att mötas och röra sig i staden och skapa en 

fysisk sammanhållen stad, men mindre anmärkning läggs på vilket utbyte mellan individer 

som skulle krävas för att öka samhörighet och förståelse mellan invånarna i staden och 

genom det skapa mer sammahållning.  
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6.3.3 Problematisering av målet 
Hur en socialt sammanhängande stad med möten och rörelser kan motverka känslan av 

utanförskap hos människor är viktigt att reflektera över. Vidare är det  även viktigt att 

analysera vilka det är som eventuellt känner ett utanförskap genom begränsningar i ens 

stadsdelsområde eller genom att inte träffa människor med en annan bakgrund än ens egen. 

Individer med liknande livsstilar och förutsättningar tenderar att koncentreras till samma 

områden. Människor som då har förutsättningar, ekonomiskt, kan välja att bo i områden med 

människor som har liknande livsstil som en själv. Det förstärker de socioekonomiska 

skillnaderna i staden och de stadsdelar där de resursstarka bor ses som det eftersträvansvärda 

och attraktiva (Stockholm stad, 2015). Dessa stadsdelar är därmed också de som är mest 

homogena och blir också kopplade till normen i samhället.  

Vilka som inte möter individer med olika bakgrund i vardagen är som sagt något som det inte 

reflekteras över. För att reflektera över det skulle det även behövas en hänvisning till vad som 

indikeras med människor med olika bakgrund. Alla individer har mer eller mindre olika 

bakgrunder och förutsättningar, människor är kopplade till kombinationer av identiteter som 

alla påverkar ens förutsättningar i samhället. Vilken typ av integration med vilka 

komponenter av bakgrunder som skulle behövas för att skapa en sammanhållen stad hade 

därför varit givande i tolkningen om hur staden kan växa ihop. Om det rör sig om ålder, 

etnicitet, socioekonomi eller olika livsstilar. Vidare så lever människor med andra med olika 

bakgrunder i olika grad. Vilka som skulle gynnas mest eller vara i mest behov av att möta 

andra identiteter skulle därför ge ett djup till målet. 

De homogena stadsdelarna som diskuteras ovan borde vara de som känner mest behov av att 

träffa människor med en annan bakgrund. Att de stadsdelarna ses som normen och mest 

attraktiva innebär dock att det är de andra stadsdelarna, där det kan finnas en bred 

representation av olika kulturer och bakgrunder, ses som stadsdelarna som måste integreras 

mer i samhället. Individer med olika bakgrund kan som sagt bland annat kopplas till individer 

med olika socioekonomi i målet. Målet att sammanlänka staden genom att individer med 

olika bakgrund möts för att skapa en mer socialt sammanhållen stad kan då ses som att 

normen och ”de andra” måste röra sig mer i samma rum för att skapa en integrerad stad. 

Ambjörnsson (2016) diskuterar normer och hur värderingar skapas i relation till något annat. 

I det här målet kan livsstilar och värderingar kopplade till normen ses som mer attraktiva och 
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man vill applicera normens livsstilar på ”de andra” och om ”de andra”, med ett utanförskap, 

får möta normen mer så kommer alla att må bra och staden blir mindre segregerad.  

I den här problemformuleringen kan utanförskapet kopplas till socioekonomiska aspekter 

som gör att vissa inte har samma förutsättningar att ta del av staden. De urbana kvaliteterna 

som ses som den attraktiva normen kan dock leda till mer stigmatisering då individer som 

inte har möjlighet att ta del av de attraktionerna som urbana kvaliteter tillför i form av 

kulturella upplevelser eller restauranger på grund av ekonomiska aspekter eller en känsla av 

att inte ha rätt att ta del av vissa aspekter av staden på grund av ens bakgrund. Fokus på att 

det är stadsstrukturen som begränsar möten och rörelsen skapar en ensidig syn på vad som 

bidrar till en splittrad stad då det kan finnas andra bakliggande förklaringar till att människor 

inte möts mer i staden.  

Varför det finns ett behov av att skapa en sammanvuxen stad lämnas också lite 

oproblematiserat. Att bygga samman staden genom stadsstrukturen ses som lösningen på att 

folk med olika bakgrund inte möts i staden. Andra faktorer så som boendesegregation, hur 

arbeten är fördelade över staden beroende på sektor eller inkomstklyftor som gör att folk inte 

rör sig i samma offentliga rum eller rörelsemönster diskuteras inte. Utan enda orsaken till att 

folk inte möts är för att stadsstrukturen inte tillåter det tillräckligt mycket.  För vem det är ett 

problem att inte möta människor med annan bakgrund i vardagen och hur det påverkar 

individers förutsättningar i samhället diskuteras heller inte. Det är därför oklart hur möten 

med andra människor än de man vanligtvis möter i vardagen ska motverka utanförskap.  

Även om det inte explicit utrycks vilka som inte tillhör den sammanhängande staden idag och 

riskerar utanförskap så skapas en kategorisering som värderar en samhällsposition över en 

annan och skapar en maktstruktur. Genom att analysera och visa på hur kategoriseringarna är 

konstruerade så kan ens förståelse för hur subjekt och verkligheten är socialt formade öka 

(Lenz Taguchi, 2014). I detta fall visar det på en splittrad stad där vissa stadsdelar ses som 

mer attraktiva än andra och det skapas då en maktstruktur som även appliceras på 

människorna som bor i de olika stadsdelarna. Genom att bygga ihop staden och skapa mer 

möten och rörelse vill man bryta den maktstrukturen utan att reflektera varför den strukturen 

uppkommit och hur man kan förändra värderingen av stadsdelar som avviker från normen. 

Värderade kategoriseringar om vad som är attraktivt och vad som behöver förbättras 

reproducerar ojämlikheter i samhället.  
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Målet i sig om att genomföra strukturella förändringar för att motverka de begränsningar och 

finns i stadsstrukturen och skapa förutsättningar för en mer sammanhängande stad kan leda 

till ökad jämställdhet. Det kan förenkla för rörelse i staden för alla, för att ta sig till jobb eller 

till andra stadsdelar med kvaliteter som efterfrågas. Fokus på möten i staden och 

stadsstrukturer som bjuder in till möten och urbana stadskvaliteter indikerar att individer ser 

en avsaknad av de aspekterna i staden och därför känner ett utanförskap och att en fysisk 

sammanbyggd stadsstruktur kan lösa det problemet. I målet är det sociala perspektivet 

medverkande, dock så är det maktperspektivet som är problematiserande då vem som ska 

möta vem i staden och varför inte diskuteras samt vilka implikationer det har på hur man ser 

på staden. 

 

6.4 En god offentlig miljö  
"Stockholm ska ha en mångfald av identitetsstarka stadsdelar med levande centrum. Stadens 

alla delar ska erbjuda en bra livsmiljö med god tillgång till stadskvaliteter och välgestaltade 

och trygga offentliga miljöer som inbjuder till delaktighet och lokalt engagemang." 

(Stockholm stad, 2018a, s. 24) 

 

6.4.1 Målformulering 
Mål tre i översiktsplanen kopplar till att alla bör ha tillgång till en god offentlig miljö och att 

det ska finnas en mångfald av identitetsstarka stadsdelar. En ojämlik tillgång till en bra 

stadsmiljö bidrar till segregation i staden samt att det grundar sig i hur stadsmiljön utformas 

och uppfattas. Man vill däremot värna om stadsdelarnas olika identitet vilket innebär att även 

om den offentliga miljön bör utvecklas så finns det olika karaktärsdrag inom staden man vill 

behålla. 

"Genom att ta tillvara stadsdelarnas olikheter och förstärka uppskattade karaktärsdrag och 

kulturmiljöer kan stadsbyggandet bidra till att skapa ett sammantaget rikare och mer 

dynamiskt Stockholm." (Stockholm stad, 2018a, s. 24) 

Däremot finns det inget resonemang kring vilken typ att identitet och karaktär som är 

eftertraktat eller hur avsaknaden av en god offentlig miljö påverkar den socioekonomiska 

segregationen mer än att det skapas mer rörelse i staden. Vad ”god” och ”attraktiv” offentlig 

miljö eller stadskvaliteter innebär för olika personer med olika bakgrund och förutsättningar 

reflekteras det inte heller över.  Att man diskuterar en god offentlig miljö och tillgång till 
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stadskvaliteter i relation till segregation visar också på en förhoppning om att det är möjligt 

att genom utveckling av stadsstrukturen skapa en mer sammanhållen stad.  

 

6.4.2 Vad är en god stadsmiljö?  
Representationen av problemet grundar sig i att alla har samma uppfattning om vad en god 

offentlig miljö innebär. Det ska värnas om stadsdelarnas olika identiteter och karaktärer men 

det finns ingen utveckling av vilken typ av identitet man vill värna om eller hur.  

Utvecklandet av blandade stadsmiljöer för att öka tillgängligheten till stadskvaliteter ska 

skapa levande och trygga miljöer där människor möts och rör sig. "En jämlik fördelning av 

stadens kvaliteter motverkar segregation och minskar risken för utanförskap, vilket är 

positivt för samhället i stort." (Stockholm stad, 2018a, s. 24). I det här citatet visas tron på att 

stadens utveckling med offentliga miljöer och rörelse kommer att skapa en mer socialt 

sammanhållen stad. Lite fokus ligger på hur människorna som bor i stadsdelarna idag 

relaterar till utvecklingen samt vilka stadskvaliteter som kan öka attraktiviteten och skapa 

bättre offentliga miljöer i olika stadsdelar. Vad individer värnar om i stadsmiljön skiljer sig 

mycket åt beroende på bakgrund och förutsättningar i livet. Olika faktorer påverkar också 

individers möjlighet att ta del av olika funktioner och kvaliteter i staden. Hur en god offentlig 

miljö visualiseras och eftersträvas i olika områden måste därför kopplas till individerna som 

bor där idag för att ge dem förutsättningar att ta del av stadslivet som utvecklas.  

Dels så visar målet på att goda offentliga miljöer ska utvecklas med levande lokala centrum 

och olika stadskvaliteter, vilket till viss del kan kopplas till konsumtion. Blandade 

stadsmiljöer ska skapa mer rörelse i stadsdelen och det i sin tur "gynnar stadslivet och den 

lokala sammanhållningen och skapar goda förutsättningar för näringslivet." (Stockholm 

stad, 2018a, s. 24). Hur näringslivet kommer att gynnas av mer rörelse i området specificeras 

dock inte. Det kan eventuellt kopplas till att det kommer att finnas en bredare representation 

av konsumenter i rörelse i stadsdelen. Den representationen av problemet utesluter dock de 

som inte har möjlighet eller förutsättningar att konsumera och som inte använder den 

offentliga miljön för just konsumtionsändamål. Att många områden utvecklas med stort fokus 

på kommersiella platser och social integration kopplade till konsumtion motsträvar också 

viljan att minska resursförbrukningen i staden för att nå klimatmålen (Bradley et al. 2013). 

Hur mer rörelse och möten i staden kan skapa en bättre social sammanhållning utvecklas inte 

heller i målet. Man menar att om människor med olika bakgrund möter varandra i vardagen 
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så skapas automatiskt en mer levande stadsmiljö som leder till integration och social 

sammanhållning.  

"En levande stadsmiljö gynnas av att människor med olika bakgrund och livsstil möter 

varandra i vardagen. En blandning av bostadstyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer 

eftersträvas i hela staden. Det gynnar integrationen och är viktigt för att skapa en socialt 

sammanhållen stad." (Stockholm stad, 2018a, s. 24)  

En diskussion om vilka områden och stadsdelar samt vilka karaktärsdrag som skulle gynnas 

av en mer levande stadsmiljö och mer rörelse skulle vara intressant. Samt hur en god offentlig 

miljö ämnas uppfyllas i olika stadsdelar och för vem. Vidare skulle även en diskussion om 

vem som gynnas av att möta människor med olika bakgrund i vardagen vara givande för att 

få en djupare förståelse av problematiken i målet. Det är viktigt att särskilja på hur individer 

upplever offentliga rum och attraktiva platser och kvaliteter i staden. Ambjörnson (2016) 

menar på att en normalisering om vad som ses som attraktivt eller i behov av förändring 

skapar och förstärker maktstrukturer i samhället. En enhetlig diskussion om vilka 

stadskvaliteter som ses som attraktiva och skapar en god offentlig miljö visar därför inte på 

mångfalden i karaktärsdrag som uppskattas i stadens olika stadsdelar samt hur de kan 

förstärkas, vilket i målet besktivs som en stor tillgång för Stockholm.  

Vidare så diskuteras stadsmiljön i relation till bostäder och att ett varierat bostadsbestånd 

gynnar integrationen och skapar förutsättningar för en socialt sammanhållen stad. Lees 

(2008) påpekar dock att det är lite som visar på att blandade boendeupplåtelser, och där med 

en socialt blandad befolkning, faktiskt ökar den sociala samhörigheten i ett område, det finns 

snarare tecken som visar på att socialt homogena samhället är mer socialt inkluderande. En 

problematik med att utveckla områden med bostäder för att skapa mer blandade stadsdelar är 

att det ofta är svårt att hålla ner priserna på nyproducerade bostäder. Nya bostäder i ett 

område blir då bara tillgängliga för de som har tillräckligt med resurser för att kunna bo där. 

Även om det produceras blandade upplåtelseformer så skapar socioekonomiska skillnader en 

uppdelning av människor som bor i de nya områden och de som bor i äldre områden. 

Boendesegregation på grund av socioekonomiska faktorer grundar sig inte alltid i 

tillgängligheten av blandade bostäder i ett område utan främst på vilka förutsättningar de 

boende har att ta del av det varierade utbudet.  
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6.4.3 Effekter av problemformuleringen 
Mål nummer tre ämnar alltså att skapa bättre offentliga stadsmiljöer då "Det skapar 

förutsättningar för ett rikt stadsliv och påverkar stadens och stadsdelarnas identitet och 

attraktionskraft." (Stockholm stad, 2018a, s. 25). Även om stadsdelarnas olika identitet och 

karaktär ska värnas om så visar målet på att det finns karaktärer i stadsdelar som man vill 

förändra, men det finns ingen diskussion om hur eller för vem man vill skapa andra 

förutsättningar.  

En problematik man inte tar hänsyn till i diskussionen om att utveckla stadens stadsdelar och 

öka attraktiviteten är hur den utvecklingen kan påverka områdets karaktär och identitet. Det 

är viktigt att miljöer skapas för de som redan bor i området med funktioner som de värnar om 

och att man inte bara följer en norm eller ideal om vad en god offentlig miljö innebär. Om  

fokus inte läggs på att verkligen förstärka de kvaliteter som de boende uppskattar i sin 

stadsdel kan det leda till att alla stadsdelar utvecklas på ett likartade sätt och identiteter 

kopplade till olika stadsdelar försvinner. 

Att fokusera på ett ideal eller en normaliserad definition av vad en god offentlig miljö innebär 

kan leda till en förändring av stadsdelarnas karaktär. Det kan i sin tur bidra till att stadsdelens 

sammansättning förändras, genom att stadsdelens attraktivitet karaktäriseras av vad normen i 

samhället eftersöker. Stadsdelen kan då genomgå en gentrifieringsprocess vilket innebär att 

nya invånare, som värnar om den ideala goda offentliga miljön, i större utsträckning drar sig 

till stadsdelar längre utanför stan och då skapar en attraktionsspiral som kan leda till att 

befolkningssammansättningen i stadsdelen förändras och områdets karaktär och identitet 

påverkas.  

För att skapa en stadsdel där alla känner sig ha samma förutsättningar att vistas i den 

offentliga miljön är det viktigt att reflektera över hur stadsdelarnas olika identitet och 

karaktär påverkar deras syn om vad en god offentlig miljö innebär. Det är även viktigt att 

skapa offentliga miljöer som inte direkt är kopplade till konsumtion då alla inte har samma 

möjlighet eller vilja att ta del av det offentliga rummet genom konsumtion. I och med att alla 

stadsdelar i Stockholm har väldigt olika karaktär och sammansättning är det inte optimalt att 

diskutera den offentliga miljön som något enhetligt att sträva efter. Det är alltså viktigt att 

diskutera och visa på skillnader och prata om stadsdelars olika behov för att inte generalisera 

alla till att vilja samma sak eller ha möjlighet att tillgodose sig samma typ av ”god” offentlig 

miljö. En eftersträvan av likartade offentliga miljöer och stadskvaliteter skulle leda till 

homogena stadsdelar och minska på staden mångfald av stadsdelar.  
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Det är därför viktigt att skapa skillnader i stadens offentliga rum samt prata om stadsdelars 

olika behov för att inte generalisera alla till att vilja samma sak eller ha möjlighet att uppnå 

samma typ av ”goda” offentlig miljö. Det vardagliga livet ter sig olika för olika människor 

beroende på bland annat bakgrund eller socioekonomisk status. En strävan efter något 

enhetligt funkar därför inte. En eftersträvan av samma sak skulle leda till homogena 

stadsdelar och en vilja att alltid skapa en attraktivitet kan leda till gentrifiering där 

invånarbeståndet förändras i attraktiva stadsdelar.   

Målet är till stor del formulerat inkluderande men hänsyn till de olika stadsdelarnas mångfald 

av identiteter och karaktär samt att men värnar om att skapa ”inbjudande och trygga platser 

som är tillgängliga för alla – och som inte begränsar på grund av till exempel ålder, kö n 

eller funktionsnedsättning […]”. Dock så hade en diskussion kring vilken typ av 

stadskvaliteter som eftersträvas samt hur det kan påverka stadsdelarnas identiteter på olika 

sätt och motverka känslan av utanförskap vara intressant. Hur utvecklandet av mer attraktiva 

lokala centrum kan bidra till mer rörelse och bättre sammanhållning i staden hade också varit 

intressant att utveckla då det dels kan förändra stadsdelens karaktär men både inbjuder till 

mer rörelse mellan stadsdelar men även bidrar till att vardagens behov i större grad kan 

uträttas lokalt.  

 

6.5 En klimatsmart och tålig stad  
"Stockholm ska vara en klimatsmart stad, där effektiv markanvändning och transporteffektiv 

stadsstruktur bidrar till ökad tillgänglighet, minskad klimatpåverkan och begränsad 

resursförbrukning. Stadsstrukturen och de tekniska systemen ska vara välfungerande och 

tåliga så att staden kan möta klimatförändringar och andra påfrestningar." (Stockholm stad, 

2018a, s. 26) 

 

6.5.1 Målformulering 
Mål fyra grundar sig i problematiken att det pågår klimatförändringar och att det påverkar 

staden. Målet handlar därför om att skapa en klimatsmart och tålig stad. Dels för att skapa 

förutsättningar att leva på ett sätt som minskar klimatpåverkan men också att skapa 

förhållanden som kan utstå effekterna från klimatförändringarna och blir mer resilient.  
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Ansvaret läggs mycket på stadsstrukturen och hur den kan utformas och utvecklas. Det ska 

vara en effektiv markanvändning, energismart bebyggelse och en flexibel stadsstruktur och 

transportnät.  

"Stadens klimat- och miljöpåverkan ska minska samtidigt som staden ska klara av de krav 

som ett förändrat klimat ställer. Bebyggelsen behöver utformas energieffektivt och med 

utgångspunkt i att de material som används har så låg miljöpåverkan som möjligt. För att 

möjliggöra en klimatsmart växande stad ska byggnaderna kännetecknas av hållbara 

energilösningar, smart miljöteknik och anpassningar till framtida klimatförändringar" 

(Stockholm stad, 2018a, s. 26)  

Störst fokus ligger i hur staden ska utvecklas för att klara av det förändrade klimatet och 

mindre fokus på hur staden faktiskt kan arbeta för att minska klimatpåverkan. 

"Stadsstrukturen behöver utvecklas på ett sätt som bidrar till hållbart resande och mindre 

resursförbrukning." (Stockholm stad, 2018a, s. 26) Det citatet och utvecklandet av byggnader 

där materialval och energilösningar präglas av en miljömedvetenhet är exemplen på hur 

staden bör utvecklas för att minska den direkta effekten på klimatpåverkningarna. Målet kan 

därför ses som att mer agera på klimatförändringen snarare än ett försök att minska påverkan 

på klimatet. Stockholm stad har som mål att 2040 vara fossilfritt, men för att uppnå det krävs 

en begränsning i resursförbrukningen av fossila bränslen vilket inte diskuteras i relation till 

förändringen i stadens struktur. Förhoppningen är att förändringar i stadsstrukturen kommer 

att leda till ett förändrat beteende hos invånarna i staden på ett sätt som leder till en minskad 

klimatpåverkan.  

Både Högström et al. (2013) och Bradley et al (2013) påpekar att det är viktigt att ta med 

social aspekter i beräkningen över hur hållbar en stad är. Även om Stockholm ses som en stad 

i framkant i klimatfrågan med hållbara innovationer och utvecklingen av hållbara stadsdelar 

så påverkar, som tidigare diskuterat, svenskarnas konsumtionsbeteende klimatförändringen 

fortfarande väldigt mycket, vilket visar på att det sociala beteendet även måste förändras för 

att nå det långsiktiga klimatmålet (Naturvårdsverket, 2017).   

 

6.5.2 Effekten av problemformuleringen 
För att motstå problematiken och effekterna från klimatförändringar måste det även finnas 

kunskap om hur staden och framförallt människorna i staden påverkas av olika förändringar. 

Ett miljörättvisligt perspektiv visar tydligt på att människor i staden inte påverkas av 
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klimatförändringar på samma sätt eller till samma grad (Bradley et al, 2008). Utvecklingen av 

stadsstrukturen och analyser över vilka stadsstuktursåtgärder som kan behövas, måste därför 

kopplas till förutsättningarna i de olika delarna av staden samt hur klimatförändringar 

kommer att påverka människor lokalt. Gunnarsson-Östling et al. (2013) påpekar också att det 

är viktigt att reflektera över vilka förutsättningar de som ska ta del av de hållbara strategierna 

har.  

Målet hänvisar till en effektiv markanvändning och utvecklingen av miljövänlig och 

energieffektiv bebyggelse.  Dock så finns det evidens på att insatser i stadsstrukturen med 

miljöprofil ofta riktar sig till en viss grupp av människor, de som har förutsättningarna och 

resurserna att ta del av nya hållbara stadsmiljöer. Hammarby Sjöstad har till exempel blivit 

internationellt uppmärksammat för sin hållbara urbana design. Dock så har det som Marcus et 

al. (2013) påpekar blivit ett område för den urbana invånaren med kunskap och en 

medvetenhet kring miljö och en hållbar livsstil, men som har förutsättningarna och ofta även 

lever en livsstil kopplad till hög konsumtion. Vilket visar på att även om det skapas områden 

som har en stark miljöprofil och möjligheterna för en hållbar livsstil så är det upp till 

individen själv att minska sin klimatpåverkan och anamma de hållbara lösningarna i 

stadsstrukturen.  

Det reflekteras alltså lite över människans betydelse, både för klimatpåverkan samt hur 

effekterna av klimatförändringar påverkar. Det finns ett antagande i målet om att ansvaret att 

förändra och minska klimatpåverkan ligger i stadsstrukturen och att en förändring i 

stadsstrukturen kan avvärja effekterna av klimatförändringar för alla människor. Dock så 

skiljer det sig väldigt mycket i vilka möjligheter och förutsättningar olika individer har att 

anpassa sig till nya förhållanden i stadsstrukturen. Både i ett försök att förändra 

stadsstrukturen för att minska klimatpåverkan skiljer det sig i både möjlighet och vilja att 

anpassa till nya förhållanden i staden beroende på individernas bakgrund och förutsättningar, 

vidare så skiljer det sig som sagt också mycket åt i hur individer påverkas av effekterna från 

klimatförändringar.   

 

6.5.3 Människans påverkan 
Högström et al. (2013) påpekar att livsstilar och beteenden hos invånare i en stad påverkar 

stadens hållbarhet markant. Klimatförändringar är idag alltså väldigt socialt kopplat till hur 

människor lever och använder resurser i samhället. I målet är det endast tekniska lösningar 
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som det reflekteras över medan den största orsaken till klimatförändringar är människor och 

deras beteende. Individer i en stad använder olika mängder resurser och på olika sätt. 

Klimatpåverkans omfattning är därför väldigt kopplat till livsstil. En hållbar stadsstruktur 

leder inte till förändring om inte människorna som lever i staden ändrar sitt beteenden. Den 

sociala aspekten av klimatförändringar är väldigt oproblematiserad i målet och hängivenheten 

till tekniska stadslösningar får en självklar betydelse. Även hur man refererar till att det är 

stadens uppgift att skapa en förändring skapar en problematik. Det lämnar många perspektiv 

oexploaterade och leder till en problematisering där människan inte har någon roll i 

förändringen. Även om man skapar förutsättningar i staden för ändrat beteende och ändrad 

livsstil så ligger det i människan själv att anamma den nya stadsstrukturen för att det ska bli 

en förändring. Stadsstrukturen måste då även vara anpassad för de olika förhållandena som 

råder i alla stadsdelar så att tekniska lösningar och stadsstrukturen passar och möjliggör för 

en förändring hos de som bor där.  

Målet i sig utesluter till stor del människans inverkan på klimatförändringar. Att inkludera ett 

socialt perspektiv skulle bidra till en mer omfattande formulering av målet. Dels genom att 

visa på människans inverkan på miljön men även för att inkludera en analys av hur olika 

individer har olika förutsättninar och möjligheter att ta del av hållbarhetsinitiativ men även att 

leva miljövänligt. Utvecklingen av stadsstrukturen som möjliggör ett mer hållbart liv för alla 

kan skapa förändring men mycket ligger i hur individer reflekterar över miljön i relation till 

deras livssituation.   

  

STOCKHOLMS FEMINSTISKA PLANERING 
Det här avsnittet redogör för och diskuterar vilka perspektiv som saknas i målen, sedan följer 

även en analys över hur Stockholm kan planeras mer jämställt utifrån reflektionerna från de 

genomförda intervjuerna. 

 

7.1 Vad saknas i problematiseringarna? 
Ur ett jämställdhetsperspektiv saknas det reflektioner över hur människan och olika sociala 

aspekter påverkas och relaterar till stadsutvecklingsmålen. I mål ett saknas perspektivet om 

vad en attraktiv stad är och för vem, samt vem som kommer ha tillgång till den attraktiva 

staden och vilka det är som gynnas av en sådan utveckling. I mål nummer två saknas en 

reflektion över hur möten i staden kan motverka känslan av utanförskap och hur de mötena 
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skulle behöva se ut och mellan vilka för att skapa en mer sammanhållen stad. Mål nummer 

tre saknar också reflektionen över vem det är som gynnas av fler möten i staden och hur. 

Även här saknas också ett perspektiv över vad en attraktiv plats innebär och för vem man vill 

skapa den platsen. Mål nummer fyra förlitar sig mycket på att stadens struktur och tekniska 

utveckling kommer att leda till mindre klimatpåverkan. Människans delaktighet till 

klimatförändringar saknas vilket leder till att utvecklingen helt förlitar sig på staden. I målen 

finns alltså en avsaknad av del människans inverkan och möjligheter i staden, sociala 

perspektiv som påverkar staden och samhället men även hur olika maktstrukturer verkar i 

staden och skapar klyftor mellan individerna som bor där. 

Lykke (2010) och Osborne (2014) diskuterar hur intersektionalitet kan användas när man 

planerar samhället för att belysa hur makt och identiteter påverkar strukturer i samhället. Ett 

intersektionellt perspektiv skapar en mer inkluderande planering. Det skapar också ytterligare 

en dimension av hur makt produceras i samhället. Länge har jämställdhet endast diskuterats i 

form av kvinna och man. Intersektionalitet vill visa på att individer är kombinationer av flera 

olika identiteter som värderas olika i samhället. Maktstrukturer kan därför verka på flera 

nivåer i samhället vilket är viktigt att uppmärksamma för att skapa en inkluderande planering.  

Genom att anamma ett intersektionalitetsperspektiv kan man även inkludera de andra, de som 

inte är normen (Konsult 1). Planerare 1 diskuterade att vad individer tycker eller vilka 

förutsättningar de har skiljer sig väldigt mycket i staden, det skiljer sig bland annat mellan 

kön, bakgrund eller etnicitet vilket måste uppmärksammas för att skapa en inkluderande 

stadsutveckling. Vi lever inte i en perfekt värld och då måste man lyfta fram vissa grupper 

som är exkluderade eller minoritet i samhället (Konsult 2).  

Edemo (2010) anser att det ibland är nödvändigt med kategorier för att kunna skapa en 

förändring i samhället. Det är viktigt att synliggöra att olika kategorier av människor har 

skilda villkor i samhället. Genom att endast fokusera på samhället som en helhet, som ”alla”, 

så osynliggörs maktstrukturer. Det krävs alltså att man riktar sig till vissa målgrupper ibland 

för att de också ska bli inkluderade i stadsplaneringen då det oftast fokuseras på 

representativitet, vilket är normen som råder i samhället idag, som inte visar på hela 

samhällets mångfald.  

Genom att analysera målen kan det även utläsas en skillnad i vem målen är riktade till då ett 

mål vill förstärka attribut som är attraktiva i staden, som en viss grupp människor har tillgång 
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till, och andra mål vill förbättra en struktur som ses som mindre attraktiv och även kopplar till 

stadsdelar dit andra människor identifierar sig.  

 

7.2 Den jämställda planeringen i Stockholm idag 
Planeringsparadigmet som råder idag är enligt Planerare 2 att utgå från människan och 

jämställdhet är ett tydligt politiskt fokus. Hur jämställhet reflekteras över i staden och i 

stadsutvecklingen bör därför ha ett tydligt socialt och mänskligt fokus. Hur jämställdhet och 

sociala aspekter tolkas och relateras till planering kan däremot skilja sig, varav tydlighet 

kring vad jämställdhet och feministisk planering bör utvecklas.  

För att öka jämställdhet i processen och resultatet vid planeringsprojekt har det på senare år 

efterfrågats och genomförts sociala konsekvens- eller socialt värdeskapandeanalyser. 

Analyserna ska bidra till att driva de sociala frågorna framåt och inte bara utreda hur sociala 

värden bli påverkade i efterhand (Konsult 4). Både det politiska fokus samt efterfrågan på 

sociala analyser visar på att sociala värden och där bland jämställdhet är en viktig aspekt i 

dagens planering. Jämställdhet får dock inte blir någon sidofråga som måste utredas i 

samband med en planprocess utan det måste inkorporeras i hela processen för att kunna skapa 

en förändring i samhället (Planerare 1). Lenz Taguchi (2014) och Ambjörnsson (2016) ser 

samhällets utveckling som en ständig process och jämställdhet bör därför integreras hela 

tiden för att säkerställa en jämställd utveckling och även för att uppnå andra mål i samhället. 

Det visar på hur viktigt det är att inkludera jämställdhetsperspektiv både i den strategiska 

översiktsplaneringen men även genom hela genomförande processen för att säkerställa att de 

perspektiven inkorporeras och kan bidra till en mer jämställd planering. 

Konsult 1 diskuterade hur ett intersektionellt synsätt kan öka jämställdheten i 

stadsutvecklingen. Intersektionalitet som perspektiv för utvecklandet av analyser och 

planprocesser kan bidra till en inkludering av hela samhället, även de som faller utanför 

normen. Ett intersektionellt perspektiv kan även bidra till att förändra strukturella antaganden 

om normalt och avvikande genom att synliggöra hur normer skapas och reproduceras i 

samhället (Ambjörnsson, 2016). 

För att öka jämställdheten i planeringsprocessen så har ett konsultföretag i Stockholm arbetat 

med en intersektionell analysmodell som ska visa på hur jämställdhet måste inkorporeras och 

vara en del av processen snarare än en checklista man kollar när processen är klar. Det är en 

cyklisk modell som man kan återgå till hela tiden, modellen innefattar också 
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reflektionsfönster som ska påminna om att man ibland måste stanna upp och reflektera över 

det man gjort och hur ens egen utgångspunkt påverkar. Man måste tänka mer cykliskt och 

processmässigt och gå tillbaka till frågeställningarna och antaganden man gör så att man hela 

tiden också reflekterar över och tar tiden att stanna upp och ifrågasätta sitt eget arbete. 

Ambjörnsson (2016) menar att en plan eller ett mål alltid skapas av subjektiva individer, 

resultatet kommer därför alltid att präglas av subjektiva värderingar om samhället och vad 

som bör utvecklas och eftersträvas. Representationen för de som ska skapa staden måste 

därför vara bred för att spegla variationen av människor i staden.  

Några av intervjupersonerna tog upp att den interna representationen kan påverka hur 

jämställd planeringen är (Konsult 1, Konsult 2, Planerare 1). Att arbeta intersektionellt och 

feministiskt handlar alltså mycket om att stanna upp och reflektera över det egna privilegiet. 

Det kan vara hur en själv är som beslutsfattare, vilken makt en har som planerare eller 

politiker i ett visst sammanhang men också hur arbetsgruppen ser ut. Är arbetsgruppen 

representativ för samhället, eller är det normen, medelpunkten av samhället som planerar för 

alla. En viktig del för att planera jämställt är att reflektera över dessa frågor och se till att det 

till stor del är en blandad arbetsgrupp som planerar för samhället, eller att man i alla fall 

reflekterar över hur gruppens komposition påverkar slutresultatet (Konsult 1). 

Konsult 2 påpekade också att man inte ska göra sig själv till tolkare, utan att man ska vända 

sig till de som platsen är till för. Det sker ofta mycket generaliseringar om vad som är bra för 

kvinnor eller en specifik grupp människor, men som kanske inte gynnar gruppen alls. När 

offentliga platser i olika stadsdelar planeras är det alltså viktigt att ta hänsyn till vad 

människorna där efterfrågar. I analysen av mål tre är viljan att skapa attraktiva offentliga 

miljöer och genom att anamma ett intersektionellt perspektiv och reflektera över vem som 

ska använda platsen och inte bara utgå från en norm om vad som ses som en god offentlig 

miljö kan jämställdhet i staden främjas. Planerare 1 hänvisar även till att det geografiska 

perspektivet är viktigt då man måste ta hänsyn till att förutsättningar inte ser likadana ut 

överallt. Det kan skilja sig i staden och geografiskt och det kan bero på sociala frågor, 

inkomst, utbildning men också kopplas till stadsstrukturerna.  

Fenster (2005) diskuterar i samband med rätten att delta i staden och att det finns 

maktstrukturer som påverkar vem som deltar i beslut som påverkar staden vid till exempel 

samråd. Även om alla har den demokratiska rätten att påverka och delta i beslutstaganden så 

är det inte alla som känner sig ha rätten till det. Konsult 4 diskuterade också att 
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representationen på samråd inte överrensstämmer med stadens mångfald och att det ofta är 

samma typ av person som kommer på samråd, den resursstarka vita medelklasspersonen, ofta 

man. Det leder till att det endast är deras åsikter som behandlas under planprocessen och visar 

sig i resultatet. Fenster (2005) menar också att de som besitter eller tar sig rätten att delta i 

staden och i samråd ofta är normen som råder vilket leder till att förtryck mot grupper som 

inte följer normen reproduceras och maktstrukturer i samhället upprätthålls. För att förändra 

ojämställda strukturer i samhället måste det finnas en bred representativitet som företräder 

utvecklingen av staden och därmed får sina åsikter hörda. 

Jämställdhet och feministisk planering är alltså inte bara ett mål utan också ett medel för att 

uppnå massa andra samhällsmål och det måste integreras hela tiden, i allt från språk till 

process och resultat. Det får inte bli en utövergrej, jämställdhet är en process och normen, 

maktstrukturer och samhället förändras hela tiden (Planerare 1). Det är ett perspektiv som 

alltid måste vara med för att staden ska kunna utvecklas jämställt och för alla. 

 

DISKUSSION 
Inom Stockholm stad finns det alltså ambitioner på att planera socialt och jämställt. Dock så 

finns det många perspektiv som skulle kunna göra planeringen ännu mer socialt och jämställt 

inriktad. En mer enhetlig syn på hur jämställdhet kan utvecklas skulle också leda till en mer 

inkluderande stad. Sociala aspekter i staden och stadsstrukturen ligger till stor del på olika 

strukturella nivåer, vilket skapar svårigheter när man planerar staden. Sociala problem är 

kopplat till mycket annat än stadsstrukturen och insatser i staden för att försöka integrera 

sociala perspektiv kopplas inte alltid till den bakliggande orsaken till det sociala problemet, 

utan blir en insats som ska försöka minska problemets verkan. Till exempel så diskuteras 

segregation i två mål och att möten och mer rörelse i staden skulle minska utanförskap. Dock 

kan utanförskapet och segregation skapas genom olika faktorer som bland annat 

socioekonomisk status. Insatser som ska bygga ihop staden mer och skapa mer möten leder 

inte automatiskt till att alla får det bättre ekonomiskt och då fler förutsättningar att röra sig i 

staden och ta del av staden stadskvaliteter. Det finns väldigt många lokala faktorer som 

påverkar vad som behöver utvecklas i olika stadsdelar för att öka välmåendet och känslan av 

tillhörighet lokalt vilket måste uppmärksammas. Att prata om stadens utveckling som ett ger 

alltså en förenklad bild av problemen i staden och på hur de kan motarbetas. I och med att det 

är svårt att kombinera sociala mål i stadsstrukturen är det viktigt att reflektera över hur 



	

	 53	

strukturer på olika nivåer pvåerkar samhället och under processens gång inkorporera det i 

planeringen av staden. 

Att översiktsplanens mål till stor del är grundade på hur stadsstrukturen ska utvecklas gjorde 

analysen av hur de vill planera jämställt svår. Det var svårt att analysera hur de sociala 

värdena är kopplade till stadsstrukturen men genom att analysera diskursen som 

översiktplanen bygger på kunde ändå underliggande värderingar kopplade till jämställdhet 

upptäckas. Analysmetoden passade bra då den syftar till att undersöka underliggande faktorer 

till en problemrepresentation och avsaknaden av sociala perspektiv i översiktsplanen kunde 

då belysas. Även om det är svårt att koppla sociala perspektiv till utvecklingen av 

stadsbyggnadsmål så är det viktigt att belysa att det finns andra perspektiv och aspekter att ta 

hänsyn till och reflektera över när en överiktsplan utformas.  

Genom att applicera feministiska teorier och koncept, så som normkritik, intersektionalitet 

och subjektivitet så kan sociala perspektiv integreras mer i planeringen och en bredare 

representation av stadens problem kan upptäckas. Genom ett feministiskt perspektiv kan 

underliggande normer och värderingar om samhället synliggöras och strukturer som skapar 

makthierarkier i samhället som skapar förtryck och utanförskap kan upptäckas och förändras. 

Underliggande normer och värderingar som påverkar sociala strukturer måste förändras från 

grunden och inte bara byggas över med lösningar i stadsstrukturen. De bakliggande 

strukturerna är viktiga att omstrukturera för att skapa en förändring i samhället och utveckla 

staden mer jämställt.  

Metoden WPR syftar till att undersöka hur problemformuleringen har framtagits, det syftar 

alltså till att belysa processen till framtagandet av översiktsplanen och hur olika faktorer 

under genomförandets gång kan ha påverkat hur den utformats. Metoden belyser alltså bara 

hur faktorer under framtagandet av översiktsplanen kan ha haft inverkan på formuleringar 

som leder till hur ett visst problem i staden uppmärksammas. Hur själva formuleringarna i 

slutändan påverkar det fysiska resultatet är svårt att analysera då översiktsplanen är så pass 

ny. Men genom att analysera hur olika faktorer har influerat under genomförandeprocessen 

kan värderingar och normer belysas som upprätthåller samhällsstrukturer som kan vara mer 

eller mindre ojämställda. Genom att belysa hur de relateras till i översiktsplanen kan 

ojämställda strukturer identifieras och perspektiv som kan förändra och öka jämställdheten i 

staden upptäckas. WPR kan alltså visa på hur olika samhällsstrukturer reproducerar och 
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upprätthålls i översiktsplanen och genom det belysa andra perspektiv som kan integreras för 

att skapa en mer jämställd process vilket även kan leda till ett mer jämställt resultat.  

Intervjuerna var också väldigt fokuserade på processen och hur man kan integrera mer 

jämställdhet och sociala aspekter under planeringsprocessen. Sociala värden är svåra att 

konkretisera i den fysiska miljön, därav tror jag att mycket fokus ligger i hur processen kan 

utvecklas för att säkerställa att sociala värden tas hänsyn till vilket kan leda till ett mer 

jämställt resultat. Både undersökningens fokus, sociala perspektiv och jämställdhet, samt val 

av kvalitativa metoder ledde till att mycket fokus hamnade på processen och genomförandet 

då det är lättare att inkorporera jämställdhet där. Sociala värden i den fysiska miljön är svåra 

att mäta och avläsa så att planera för social hållbarhet och jämställdhet samt att analysera de 

aspekterna i den fysiska miljön är svårt. Dock så kan det vara möjligt att genom att skapa en 

mer jämställd planeringsprocess med fler sociala perspektiv och infallsvinklar säkerställa att 

resultatet blir så jämställt som möjligt.  

 

SLUTSATSER 
Det fanns en viss fokus på jämställdhet i översiktsplanen men om de frågorna ska kunna leda 

till en verklig förändring i staden så måste det integreras fler dimensioner av 

samhällsstrukturer i analysen. I översiktsplanen har man valt att vara väldigt inkluderande i 

sina formuleringar genom att ofta referera till alla och inte dela in människor i kategorier och 

grupper. Dock kan det även kritiseras ur ett jämställdhetsperspektiv då det inte belyser 

maktstrukturer i samhället som skapar orättvisor bland olika grupper. I vissa fall är det bra att 

vara selektiv över vilka man diskuterar för att inte alltid bara prata om normen i samhället 

som kanske är en representation av samhället men inte belyser de problem som hamnar på de 

utanför normen fullt ut. Genom att skapa en stad för normen med attribut som normen 

eftertraktar skapas också ett utanförskap hos de som inte identifierar sig med normen vilket 

skapar klyftor i samhället. Om man istället anammar ett normkritiskt och intersektionellt 

perspektiv kan man skapa förutsättningar för alla och inte bara de som har gynnats tidigare av 

stadens utveckling.  En rekommendation är alltså att se över hur stadens problem reflekteras 

över och se till att specifika problem i vissa områden inte försöker lösas genom att applicera 

en strategi som bygger på normen, utan förstå att det är viktigt att skapa lösningar som 

kopplar direkt till det specifika problemet under de förutsättningar som finns där. Att staden 



	

	 55	

inte kan utvecklas för alla överallt kanske måste uppmärksammas och då kan nya 

förutsättningar skapas som visar på hur staden kan utvecklas jämställt.  
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