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Sammanfattning 
Kvinnan har genom alla tider, till följd av de strukturella ojämlikheterna i samhället, mer eller mindre 
negligerats i stadsplaneringen. Både planeringsteorin och planeringspraktiken har historiskt 
karaktäriserats av maskulinitet och utgått från mannen som norm. En trend som enligt Larsson och 
Jalakas (2014) går att vända genom att integrera ett feministiskt perspektiv i planeringen. De menar 
att ”För kvinnor var – och är – staden ett befrielseprojekt, ett sätt att komma ifrån seglivade 
patriarkala och förtryckande strukturer.” (Larsson & Jalakas, 2014, 24). Det vill säga, genom att 
utmana normerna inom stadsplaneringen väntas jämställdheten öka. Vidare anses ett postmodernt 
feministiskt perspektiv som genomsyras av intersektionalitet identifiera de underliggande ojämställda 
strukturerna och generera jämställda stadsmiljöer genom inkluderande stadsplanering. Därmed anses 
det feministiska perspektivet addera en dimension av ifrågasättande till stadsplaneringen, som 
jämställd stadsplanering inte kan nå. Trots att det postmoderna feministiska perspektivet inkluderar 
fler aspekter än kön och genus, som till exempel etnicitet, klass och ålder, används begreppet 
feminism i den här studien i sammanhanget av grupperna kvinnor och män. Uppdelningen är relevant 
då stadsplaneringen utifrån intervjuerna har visat sig utgå från könsuppdelad statistik och forskning 
om att planering som sker utifrån kvinnans erfarenheter gynnar alla i samhället. Däremot bidrar det 
intersektionella perspektivet med vetskapen om att både kvinnor och män består av fler 
underkategorier som är av relevans i planeringen.  
 
Trots att intresset för feministisk teori har ökat inom arkitekturforskningen under de senaste 
decennierna identifierar teoretiker inom diskursen feministisk stadsplanering att diskursen inte fått 
fäste inom planeringspraktiken. Ett konstaterande som i den här studien anses märkligt med tanke på 
att målet med Sveriges samhällsplanering är att integrera ett jämställdhetsperspektiv i 
planeringsprocessen. Då det feministiska perspektivet på stadsplaneringen är processinriktat anses det 
öka medvetenheten kring sociala orättvisor och omdana stadsplaneringen från grunden. Judith Butlers 
(u.å.) teori om att kön är ett resultat av genus tolkas i den här studien som att genus skapas ur 
människors handlande vilket kan påverkas av den fysiska miljön, som i sin tur kan påverkas av 
stadsplaneringeringen. Alltså kan stadsplaneringen påverka skapandet av genus och vad som ter sig 
kvinnligt och manligt.  
 
Det har visat sig att planering som utgår från kvinnan och hennes vardagsperspektiv gynnar samtliga 
grupper i samhället och gör planeringen mer jämställd. En förutsättning för att feministisk 
stadsplanering ska kunna ge upphov till ökad jämställdhet är att de yrkesverksamma i branschen har 
riktlinjer och verktyg att tillgå som kan översätta teorin till praktiken. Syftet med denna studie är 
därför att undersöka hur yrkesverksamma förhåller sig till diskursen och vilka riktlinjer de har att 



 
 

tillgå i olika planeringsdokument för att praktisera diskursen. De kvalitativa metoder som ligger till 
grund för studien är dokumentanalys samt halvstrukturerade intervjuer.  
 
Studien har visat att både litteraturen och de yrkesverksamma identifierar en avsaknad av en tydlig 
definition av diskursen feministisk stadsplaneringen, men de yrkesverksamma ser ingen vits med att 
utarbeta en då en definition ändå inte underlättar praktiserandet av diskursen. Däremot efterfrågar de 
yrkesverksamma tydligare riktlinjer och verktyg för det praktiska arbetet. Utifrån dokumentanalysen 
och intervjustudien framgår att görandet av feministiska stadsplanering bör ske utifrån lokalt 
anpassade verktyg som inspirerats av allmängiltiga riktlinjer. Både teorin och empirin indikerar att 
feministisk stadsplanering som har ett intersektionellt perspektiv och utgår från medborgarna skapar 
jämställdhet i den fysiska planeringen. Resultatet visar även att det bör ske en kunskapshöjning av 
planerarkåren, vilken behöver bli mer humanistisk för att kunna adaptera planeringen till 
medborgarnas behov.  
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Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Examensarbetet är skrivet inom 
masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning, med inriktning Urban och 
regional planering under våren 2019. Min förhoppning är att studien på ett värdefullt sätt kan bidra 
till samhällsbyggnadsbranschens framtida arbete med, och anammande av, feministisk stadsplanering.  
 
Då studiens fokus har formats utifrån ett under flera år ökat intresse för social hållbarhet, mänskliga 
rättigheter samt feminism som diskurs är det så även flera föreläsare, lärare, professorer, teoretiker 
och yrkesverksamma som har inspirerat till ämnesvalet. Jag vill rikta ett speciellt tack till min 
handledare vid KTH, Jenny Lindblad. Tack för god vägledning, engagemang och stöd! Vidare vill jag 
tacka samtliga yrkesverksamma respondenter (här presenterade som Anna, Eva, Maria, Karin och 
Kristina) som tagit sig tid samt bidragit med expertis och på så vis gjort denna uppsats möjlig.  
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Abstract 
Through the ages, women have been neglected in urban planning because of structural discrimination. 
Both planning theory and practice have been characterized by masculinity and gender norms. A trend 
that, according to the theory, can be reversed by integrating the feminist perspective into the planning 
practice. A postmodern perspective permeated with intersectionality will identify the underlying 
unequal structures and, through inclusive urban planning, generate equal urban environments. Thus, 
the feminist perspective is believed to call into question the urban planning, beyond the powers of 
equitable urban planning. Although the postmodern feminist perspective includes more aspects than 
sex and gender, such as ethnicity, class and age, the term feminism is here used in the context of the 
groups of women and men. The division is relevant as urban planning, based on the interviews, has 
proven to be based on statistics broken down by gender and research based on the knowledge that 
planning that is based on a woman's experiences benefits everyone in society. However, the 
intersectional perspective contributes to the knowledge that both women and men consist of sub-
groups that are of relevance to the planning. 
 
Although interest in feminist theory has increased in the field of architectural research over the past 
few decades, theorists within the discourse of feminist urban planning can’t recall that the discourse 
has been implemented. A finding that, in this study, is considered strange considering that the goal of 
Sweden's urban planning is to achieve gender mainstreaming throughout the whole planning process. 
As the feminist perspective on urban planning is process-oriented, it is considered to raise awareness 
of social injustice and change urban planning from scratch. Judith Butler’s (n.d. Swedish u.å.) theory 
about sex being social constructed is here interpreted as gender being created from people's actions 
and that an action is influenced by the physical environment, which in turn is influenced by the urban 
planning. Thus, urban planning can influence the creation of gender and what appears female and 
male.  
 
It has been shown that urban planning that is based on women and their everyday perspective favours 
all social groups and makes planning more equal. That the professional planners possess knowledge, 
guidelines and tools of how to implement the feminist perspective into practice is a pre-condition of 
the planning’s success. The qualitative methods that form the basis of this study are document 
analysis and semi-structured interviews. 
 
The study has shown that both the literature and the planning profession identify a lack of a clear 
definition of the feminist urban planning discourse, but the professionals see no point to coin one 
since a definition doesn’t facilitate the practice of the discourse. However, the professionals demand 
clearer guidelines and tools for the practical work. Based on the document analysis and the semi-



 
 

structured interviews, it appears that the practice of feminist urban planning should be based on 
locally adapted tools that are inspired by general guidelines. Both theory and empiricism indicate that 
feminist urban planning that has an intersectional perspective and starts from a citizens’ perspective 
generates equality in spatial planning. The result also shows that the planning profession needs a 
humanistic awareness-raising campaign in order to be able to incorporate the needs of the citizens into 
the urban planning.  
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Terminologi 
Feminism 
En övergripande teori och politisk rörelse 
vilken utgår från att kvinnor i allmänhet 
har sämre ställning än män och att det 
måste ändras (feminism, u.å.). 
Åsiktsriktningen strävar efter att kvinnan 
ska bli jämställd mannen (feminism, u.å.). 
Feminism har i den här studien ingenting 
att göra med misandri. Här tolkas 
feminism som en teori innehållandes flera 
olika rörelser vilka alla strävar efter 
samma mål - jämställdhet mellan kvinnor 
och män.  
 
Genus 
Förtydligar vad som anses vara kvinnligt eller 
manligt och är oftast skapat av samhället 
(Larsson & Jalakas, 2008). Det vill säga, den 
sociala process som tillskriver människor 
könsegenskaper som kvinnligt och manligt 
(genus, u.å.).  
 
Genusmedvetenhet 
Medvetenhet om strukturernas existens 
(Larsson & Jalakas, 2008).  
 
Genusperspektiv 
Analysredskap för att förstå hur ojämställdhet 
uppstår och cementeras genom att ordna och 
underordna utifrån kön (Larsson & Jalakas, 
2008). Genusperspektivet beskriver relationen 
mellan män och kvinnor och föreställer hur 
“vi” vill ha det i framtiden (Larsson & Jalakas, 
2008). 
 
Intersektionalitet 
Ett begrepp vars syfte är att synliggöra 
förtryck som uppstår i skärningspunkterna hos 
maktrelationer baserade på klass, kön och ras 
(Intersektionalitet, u.å.).  
 
Jämlikhet  
Lika värde mellan alla individer (Jämlikhet, 
u.å.). Jämlikhet inkluderar jämställdhet  
(Larsson & Jalakas, 2008). 
 

 
Jämställdhet 
Jämlikhet mellan kvinnor och män (Larsson & 
Jalakas, 2008). Det vill säga att alla kvinnor 
och män har samma rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter (Jämställdhet, u.å.). 
Jämställdhetsintegrering 
Svenska termen för gender mainstreaming, är 
en internationell strategi som antogs av FN:s 
kvinnokonferens 1995 med syfte att föra in 
jämställdhet i planeringen (Larsson & Jalakas, 
2008). Det vill säga integrera 
genusperspektivet i varje steg för att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män (Juntti, 
2017).  
 
Jämställdhetsstatistik 
Beskriver samhällsutvecklingen ur ett 
jämställdhetsperspektiv och visar på 
situationen för kvinnor och män inom olika 
områden (SCB, u.å.). 
 
Kvinnoemancipation 
Frigörelsen från könsdiskriminerande lagar 
och strukturer (Kvinnoemancipation, u.å.). 
Frigörelsen kan dels ske juridiskt genom att 
eliminera olika hinder (inom till exempel 
arbete och utbildning) för att uppnå formell 
jämställdhet, men den kan även innebära 
förändring av attityder och föreställningar om 
kvinnors och mäns natur (t.ex. uppgifter i 
hemmet och samhället) för att uppnå reell 
jämställdhet (Kvinnoemancipation, u.å.).  
 
Kön 
Biologiska skillnader mellan kvinnor och män 
(Larsson & Jalakas, 2008). Kopplat till 
människans biologi.  
 
Könsneutralitet 
Betraktas inom den fysiska planeringen ibland 
som något positivt, att alla människor 
behandlas lika, men utfallet blir ofta att 
kvinnors erfarenheter förbises till följd av att 
man blundar för skillnaderna mellan kvinnors 



 
 

och mäns erfarenheter, man blir könsblind 
(Larsson & Jalakas, 2008). 
 
Patriarkat 
Benämning på de sociala system där kvinnor 
är underordnade män, det vill säga där det i 
varierande grad råder mansdominans och 
kvinnoförtryck (Patriarkat, u.å.).  
 
Postmodernism  
Ett paradigmskifte från modernismens ideal 
(Postmodernism, u.å.). Förutom att ifrågasätta 
tidigare formspråk framförde 
postmodernismen alternativa och mer 
generella synsätt på hur ett gott liv skapas och 
vad det innehåller (Taylor, 1998).  
 
 
 
 

Postmodern stadsplanering 
Enligt Taylor (1998) kan Jacobs idé om att de 
mest framstående stadsdelarna karaktäriseras 
av deras funktionsblandade stadsmiljö ses som 
ett paradigmskifte från modernismen till 
postmodernismen. För stadsplaneringen 
innebär den postmodernistiska synen en tro på 
mångfald och komplexitet, samt att 
människors upplevelse av platser är väldigt 
olika och därför också bör värderas olika 
(Taylor, 1998). 
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 Introduktion 
I detta kapitel ges en introduktion till uppsatsen, och dess syfte samt frågeställningar klargörs. För att 
tydliggöra studiens upplägg avslutas kapitlet med en redogörelse av dess avgränsningar samt 
disposition.  
 
Historiskt har kvinnan inte ansetts viktig att ta i beaktning inom planeringsteorin (Sandercock & 
Forsyth, 1992). Den fysiska planeringen har utgett sig för att vara både könsneutral och objektiv 
(Larsson, 2002). En enligt Larsson (2002) felaktig bild av verkligheten. Enligt Sandercock och 
Forsyth (1992) handlar det inte endast om en simpel tradition av exkludering av hälften av samhällets 
medborgare, utan om ett djupt rotat paradigm som genomsyrar hela planeringsteorin och som 
karaktäriseras av maskulinitet. Ett sätt att vända denna trend är enligt Sandercock och Forsyth (1992) 
att integrera feministisk litteratur i planeringsteorin.  
 
Sverige är idag världens femte mest jämställda land (World Economic Forum, 2017), och de 
kvinnliga medborgarna anses bjudas in att delta i samhällsplaneringen till lika stor grad som de 
manliga (Larsson & Jalakas, 2008). År 2014 var Sverige världens första land att anta en feministisk 
utrikespolitik i syfte att förändra kvinnans ställning i samhället till det bättre (Utrikesdepartementet, 
2018), och år 1994 beslutades att jämställdhetsintegrering skulle vara den huvudsakliga strategin i 
Sveriges arbete med att uppnå de jämställdhetspolitiska målen (Jämställdhetsmyndigheten, 2018). 
Sverige har således en tydlig men relativt nytillkommen strävan efter att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i såväl politiken som i planeringen. Dessvärre har Sverige nyligen halkat ner 
en plats i jämställdhetslistan (World Economic Forum, 2017) och det finns en uppfattning om att 
samhällets kvinnor är offer inom samhällsplaneringen (Larsson & Jalakas, 2008). Graden av 
jämställdhet i en stads offentliga rum antas i den här studien återspeglas i graden av deltagande och 
trygghet. Enligt Brottsförebygganderådet (2019) känner sig fler kvinnor än män otrygga i sina 
bostadsområden, vilket fått till följd att många kvinnor undviker att vistas ute ensamma under 
kvällstid. Samtidigt är kvinnor mer beroende av att vistas i de offentliga rummen då kvinnor enligt 
Boverket (2010a) har mer komplicerade förflyttningsmönster än män, till följd av att deras livspussel 
till högre grad består av aktiviteter som att handla och ta hand om barn. Färre kvinnor än män har 
enligt Boverket (2010a) tillgång till bil, och det gör att de nyttjar kollektivtrafiken mer (Svensk 
Kollektivtrafik, u.å.) för att få vardagen att gå ihop. Vilket i den här studien tolkas som att planeringen 
och utformningen av den byggda miljön har större inverkan på kvinnans vardagsliv med tanke på att 
hon vistas i de offentliga rummen mer (till exempel gator, torg och stationsområden). Att samhällets 
kvinnor undviker att vistas i de offentliga rummen tyder därför på en bristfällig stadsutformning som 
skapar exkluderande, otrygga och ojämställda platser. Att ha ett feministiskt perspektiv på 
stadsplaneringen, det vill säga planera och bygga städer utifrån kvinnors erfarenheter och behov anses 
däremot enligt Andersdotter (u.å.) gynna alla. Stadsplaneringen representerar i den här studien all 
planering av den byggda miljön, såväl ny som kompletterande.  
 
En tolkning av Larsson och Jalakas bok Jämställdhet nästa! är att samhällsplanering som utförs på ett 
korrekt vis kan ge upphov till ett jämställt liv (Larsson & Jalakas, 2008). Att ha ett feministiskt 
perspektiv i sitt arbete ökar enligt Harris et al. (2015) medvetenheten kring sociala orättvisor bland 
människor, det reder ut felaktiga uppfattningar och förbättrar de sociala förhållandena. Enligt 
Sandercock och Forsyth (1992) är planeringsdisciplinens största utmaning att eliminera olikheterna 
hos allmänheten samtidigt som planerarna ska samarbeta med medborgarna och tillgodose mångfald 
(Sandercock & Forsyth, 1992). En feministiskt planerad stad antas enligt Johnston-Zimmerman 
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(2017) generera en humanistisk stad. I denna studie tolkas det som att feministisk stadsplanering som 
diskurs och planeringsmetod kan frambringa en humanistisk och jämställd stadsplanering. I strävan 
efter jämställdhet är det enligt Boverket (2018a) viktigt att vara medveten om att kön som faktor 
påverkar människors levnadsvillkor, men det är även enligt Boverket viktigt att vara medveten om att 
grupperna kvinnor och män består av undergrupper vars erfarenheter kan vara viktiga att ta i 
beaktning i planeringen för att identifiera eventuella maktordningar i samhället. De grupperna är 
enligt Butler (1990) tvärkulturella och hon anser att problemet med ojämställdhet därför har flera 
orsaker samt flera lösningar (Butler, 1995). Det vill säga, det krävs ett postmodernt feministiskt 
perspektiv som genomsyras av intersektionalitet för att skapa de parallella lösningar som tillsammans 
kan generera jämställdhet (Boverket, 2018a; Snyder, 1995). 
 
Enligt Listerborn (2002) har intresset för feministisk teori ökat inom arkitekturforskningen under de 
senaste decennierna, men hon betonar att diskursen lyser med sin frånvaro inom planeringspraktiken. 
Till följd av att diskursen i relation till planeringspraktiken är relativt ny är litteraturen kring, och 
kunskapen om, feministisk stadsplanering knapp. En förutsättning för att feministisk stadsplanering 
ska kunna ge upphov till ökad jämställdhet är att de yrkesverksamma i branschen har riktlinjer och 
verktyg att tillgå. Detta är vad denna studie ämnar undersöka. Det vill säga hur feministisk 
stadsplanering kan omsättas i praktiken, vilka riktlinjer och verktyg planerare har att tillgå samt hur de 
yrkesverksamma betraktar diskursen som planeringsmetod.  

 Syfte och frågeställningar 
Då feministisk stadsplanering är en relativt ny disciplin som under de senaste decennierna har erhållit 
ett ökat akademiskt intresse, men inte är vida implementerad i den fysiska planeringen, är syftet med 
denna studie att dels undersöka hur diskursen framställs i olika planeringsdokument dels undersöka 
hur yrkesverksamma förhåller sig till och arbetar med feministisk stadsplanering som 
planeringsmetod.  
 
Studiens syfte besvaras genom halvstrukturerade intervjuer med yrkesverksamma samt analyser av, 
för studien relevanta, dokument. De frågeställningar som underbygger studiens syfte är: 
 

• I praktiserandet av feministisk stadsplanering, vilka riktlinjer och verktyg finns att tillgå i 
olika planeringsdokument? 

• Hur betraktar yrkesverksamma feministisk stadsplanering som planeringsmetod? 

1.2 Avgränsningar 
För att främja studiens kvalitet har ett antal begränsningar varit nödvändiga. Feministisk 
stadsplanering som teori har valts som utgångspunkt för denna studie då feministiska teorier i 
allmänhet fokuserar på genus som orsaken till maktobalans (Kitchin och Tate, 2000). Här har en 
avgränsning gjorts till postmodern feministisk teori (även kallad tredje vågens feminism). Att ha 
postmodern feminism som utgångspunkt i denna studie är viktigt för att identifiera hur de 
yrkesverksamma arbetar utifrån diskursen feministisk stadsplanering, samt om de dokument som 
finns att tillgå erbjuder intersektionella riktlinjer och verktyg. Det postmoderna feministiska 
perspektivet fokuserar enligt Larsson och Jalakas (2014) på individer primärt samt därefter på kvinnor 
och män i olika underkategorier. Vilket enligt Gemzöe (refererad i Larsson & Jalakas, 2014) är viktigt 
för att identifiera orsakerna till skillnaderna och inte bara skillnaderna i sig. Intersektionalitet är 
således centralt inom den postmoderna feministiska teorin och i den här studien tolkas det som att det 
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är viktigt att vara medveten om att det finns andra faktorer än kön som kan ge upphov till människors 
olika erfarenheter. I den här studien görs dock en kategorisering av kvinnor och män som två grupper 
för att förenkla framskrivningen av såväl litteraturen som empirin. Uppdelningen har varit nödvändig 
med tanke på att samhällsplaneringen i Sverige syftar till jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
bygger på könsuppdelad statistik. Benämningen kvinnor och män innebär således inte att det 
intersektionella perspektivet och vetskapen om alla undergrupper förbises.  
 
Att ha ett feministiskt perspektiv på stadsplaneringen anses i den här studien vara viktigt i strävan 
efter jämställdhet då feminism här tolkas som just strävan efter lika villkor för kvinnor och män. 
Termen feministisk anses i den här studien vara en förlängning av begreppet genus som enligt Larsson 
(2002) innebär att det som benämns som kvinnligt eller manligt i samhället inte är givet, utan 
tolkningarna av det kan ändras genom förändring av de traditioner som ligger till grund för dem. 
Feminism anses alltså här inkludera termen genus, och eliminerar på så vis skillnaderna mellan de 
socialt konstruerade könen. Det feministiska perspektivet fungerar här dels som ett analysverktyg för 
att undersöka om feministisk stadsplanering erbjuder verktyg och arbetssätt som i förlängningen kan 
skapa jämställdhet i våra städer och offentliga rum, dels som en planeringsmetod vilken de 
yrkesverksamma kan arbeta utifrån. Det är viktigt att i denna studie vara medveten om att feminism 
inte likställs med jämställdhet, utan att begreppet erkänner den rådande samhällsordning som 
missgynnar kvinnor och ämnar förändra den till det bättre.  
 
Stadsplanering används i den här studien som en sammanfattande term för olika former av planering i 
den byggda miljön. Det vill säga planering av till exempel bostadsområden, stationsområden och 
offentliga rum (såväl ny som kompletterande planering). Studien bygger främst på litteratur om 
planering av offentliga rum, de ytor som berör alla samhällets medborgare. Däremot utgår 
intervjuerna från de yrkesverksammas perspektiv, vilket innebär att stadsplanering som term i 
sammanhanget av intervjuerna snarare handlar om specifika projekt (till exempel Fokus Skärholmen), 
nybyggnadsprojekt eller kompletterande planering av redan befintliga byggda miljöer och offentliga 
rum. Vidare representerar feministisk stadsplanering den diskurs som identifierar underliggande 
orsaker till ojämställdheten i samhället, utgår från medborgarna (främst kvinnan) och på så vis 
genererar jämställda städer. Behållningen med att låta planeringen utgå från kvinnan är att 
stadsplaneringen på så vis blir jämställd för alla. Den feministiska stadsplaneringen syftar således till 
att både förändra den fysiska miljön samt förändra normer.  
 
Studien innefattar en analys av tre dokument. Dokumenten är utvalda att representera styrdokument 
på global nivå (UN-Habitat), nationell nivå (Boverket) och lokal nivå (Stockholms stad). 
Avgränsningen har gjorts till dessa tre dokument för att identifiera om det finns någon eller några 
genomgående riktlinjer eller verktyg från global nivå till lokal nivå som kan implementeras i 
planeringen. Studien fokuserar på den lokala kontexten och har ett svenskt perspektiv, men det 
resultat samt de slutsatser som presenteras bedöms kunna tillämpas på andra geografiska områden.  
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1.3 Disposition 
Kapitel 1 – Introduktion 
I det första kapitlet ges en introduktion till studien, dess syfte och frågeställningar samt avgränsningar.  
 
Kapitel 2 – Bakgrund 
Det andra kapitlet redogör för studiens bakgrund och består av en genomgång av feminism som 
diskurs, men även av en historisk genomgång av kvinnans ställning i det offentliga rummet. Syftet 
med kapitlet är att ge läsaren en grundläggande förståelse för studiens undersökningsområde.  
 
Kapitel 3 – Teori 
I det tredje kapitlet presenteras den teori som ligger till grund för studien och som används för att 
analysera den empiriska data som har samlats in. Det första avsnittet handlar om feministisk teori, det 
andra om feministisk planeringsteori och det tredje om planerarens roll.   
 
Kapitel 4 – Metod 
I det fjärde kapitlet beskrivs de metoder, halvstrukturerade intervjuer samt dokumentanalys, som har 
använts i studien. Båda metoderna är av kvalitativ karaktär. Vidare presenteras respondenterna och 
dokumenten, och sist diskuteras studiens validitet och reliabilitet.  
 
Kapitel 5 – Resultat och resultatanalys 
I kapitel fem presenteras resultatet av den insamlade empirin, från såväl dokumentanalysen som från 
intervjuerna. Resultatet ligger till grund för de sammanfattande resultatanalyser som följer efter varje 
avsnitt. I resultatanalyserna kopplas teorin samman med resultatet från intervjustudien.  
 
Kapitel 6 – Diskussion 
I kapitel sex förs en vidare diskussion av studiens resultat och slutligen besvaras studiens 
frågeställningar. 
 
Kapitel 7 – Slutsatser 
Det sjunde och sista kapitlet presenterar studiens slutsatser och föreslår ämnen för vidare studier.  
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 Bakgrund 
I detta kapitel ges bakgrund till feminism, jämställdhet och kvinnans plats i det offentliga rummet ur 
ett historiskt perspektiv. Kapitlet har för avsikt att ge en grundläggande förståelse för studiens 
relevans.  

 Feminism – strävan efter jämställdhet 
Feminism lanserades som term i samband med den internationella kvinnokonferensen i Paris år 1892 
(feminism, u.å.). Det dröjde sedan till 1970-talet tills termen togs i allmänt bruk i Sverige, i och med 
den nya kvinnorörelsens framfart (feminism, u.å.). I samma veva belystes frågan om lagstiftande mot 
könsdiskriminering. År 1979 antogs både Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women av FN, och Sveriges fick sin första jämställdhetslag (Larsson & 
Jalakas, 2008; jämställdhet, u.å.). Lagen var dock begränsad till arbetsmarknaden och ersattes först år 
2009 av diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ämnade “motverka diskriminering och på andra 
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder.” inom flera samhällsområden. Det nationella målet för Sveriges jämställdhetspolitik är enligt 
Boverket (2018a) att kvinnor och män är lika värda och har samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter, och målet är att “kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna 
liv” (Jämställdhetsmyndigheten, 2018). Det handlar enligt Regeringskansliet (2017) om att ta hänsyn 
till de samhälleliga strukturer och till den individuella friheten som är kopplade till kön och makt. För 
samhällsplaneringen innebär det att jämställdhetsperspektivet ska finns med i samtliga delar av 
planeringsprocessen (Boverket, 2018a). Boverket (2018a) pekar också på vikten av att inte endast se 
till kvinnor och män som två separata grupper, utan belyser även vikten av att vara medveten om att 
alla individer har olika livserfarenheter och levnadsvillkor. Kön som faktor spelar enligt Boverket 
(2018a) roll när det gäller levnadsvillkor, och för att upptäcka olika maktordningar i samhället krävs 
enligt dem ett intersektionellt perspektiv (Boverket, 2018a).  
 
I den svenska politiken och planeringen arbetar man alltså för att integrera jämställdhetsperspektivet i 
samtliga processer. Jämställdhetsintegrering innebär enligt Statistiska centralbyrån (2018) att 
jämställdhetsperspektivet implementeras där beslut fattas, där resurser fördelas och där normer 
skapas. För att jämställdhet sedan ska kunna identifieras och analyseras måste statistiken påvisa 
skillnader eller likheter mellan kvinnor och män, det vill säga vara könsuppdelad (Statistiska 
centralbyrån, 2018). Med hjälp av könsuppdelad statistik likt den från BRÅ (2019) som påvisar att 
kvinnor känner sig mer otrygga än män i det offentliga rummet kan en parallell dras till att det råder 
ojämställdhet i det offentliga rummet, eftersom en grupp av samhällets medborgare inte vågar vistas 
där. Men Statistiska centralbyrån (2018) anser att det inte är tillräckligt att föra könsuppdelad statistik 
för att utföra jämställdhetsanalyser utan att det även är viktigt att belysa jämställdhetsfrågor i 
samhället. Något denna studie gör då feministisk stadsplanering undersöks i syfte att identifiera dess 
genomslagskraft och arbetsmetoder. Kopplingen mellan feminism och jämställdhet finns i 
feminismens strävan att skapa jämställdhet mellan kvinnan och mannen (feminism, u.å.), men i den 
här studien ligger även tonvikt vid feminismens erkännande av kvinnans underordning mannen 
(feminism, u.å.) och dess därmed mer radikala angreppssätt och erkännande av de strukturella 
ojämställdheterna. Det feministiska perspektivet i denna studie baseras således på en könsuppdelad 
statistik men inrymmer även ett intersektionellt perspektiv, vilket Boverket (2018a) menar 
karaktäriseras av medvetenheten om att grupperna kvinnor och män även består av undergrupper med 
olika livserfarenheter och levnadsvillkor.  
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2.2 Sverige, jämställt men med otrygga offentliga miljöer 
År 2017 presenterade World Economic Forum ett uppdaterat jämställdhetsindex bland världens länder 
i The Global Gender Gap Report, vilket visade att Sverige gått ner från plats fyra till plats fem i 
världen (World Economic Forum, 2017). För första gången på åtta år minskade alltså den 
sammanvägda jämställdheten i landet. Samtidigt publicerades rapporter som visade att kvinnor i 
ytterstaden känner sig mer otrygga än män i innerstaden, och att framförallt unga tjejer känner sig 
otrygga i offentliga miljöer (Ericsson et al., 2017). Enligt Brottsförebygganderådet uppges grupperna 
kvinnor och utrikesfödda vara de som känner mest otrygghet och oro vid utevistelse under kvällstid 
(BRÅ, 2012). Det är även de som i högst utsträckning anpassar sina beteenden efter den upplevda 
otryggheten och i högre grad medger att deras livskvalitet påverkas negativt till följd av oron för brott 
(BRÅ, 2012).  
 
Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder finns det således luckor att eliminera, och 
otryggheten i det offentliga rummet är en. I ett demokratiskt samhälle ska det offentliga rummet ägas 
av alla, det vill säga av alla kvinnor och av alla män. Möjligheten att kunna röra sig fritt i det 
offentliga rummet är enligt Boverket (2017) en förutsättning för att kunna delta i samhällsaktiviteter 
och ha ett socialt kontaktnät.  

2.3 Kvinnan och det offentliga rummet 
Kvinnans ställning i det offentliga rummet avspeglas i hennes ställning i samhället i allmänhet. Sedan 
antiken fram till mitten av 1800-talet har kvinnan i stort sett, med undantag från vissa kulturella 
undantag ansetts underordnad mannen (kvinnans historia, u.å.). Kvinnans plats i samhället (juridiskt 
och ekonomiskt) var länge begränsat av äktenskapet, hon skulle verka i det dolda (kvinnans historia, 
u.å.). I samhällets länge strikta könsstruktur har mannen (far eller make) således verkat som kvinnans 
förmyndare (kvinnans historia, u.å.). Tiden sedan mitten av 1800-talet fram till idag anses, i 
västvärlden, karaktäriseras av kvinnorörelsens kamp mot ojämställdheten mellan kvinnor och män 
(kvinnans historia, u.å.). Vid sekelskiftet uppmärksammades kvinnans emancipation och 
kvinnorörelsen har sedan dess arbetat mot ojämlikhet mellan könen (kvinnans historia, u.å.). År 1863 
erhöll svenska kvinnor rätten att bestämma över sig själva, och år 1921 blev även gifta kvinnor 
myndiga och de första svenska kvinnorna fick rösta i ett riksdagsval (kvinnans historia, u.å.). Från år 
1925 utökades Sveriges kvinnors möjlighet till statligt arbete, och år 1927 erhöll de rätten att gå på 
statliga läroverk (kvinnans historia, u.å.). Under den andra halvan av 1900-talet kom det sociala 
skyddsnätet i Sverige att byggas ut och kvinnan blev därmed mer jämlik mannen (kvinnans historia, 
u.å.). Det handlade bland annat om avskaffande av de formellt lägre kvinnolönerna, kvinnans 
likställande med mannen på arbetsmarknaden och kvinnans rätt till abort (kvinnans historia, u.å.). Icke 
att förglömma är dock det ständiga motståndet kvinnorörelsen har fått utstå. Ända in på 1900-talet 
misstänktes kvinnor som rörde sig fritt på gatan, utan manligt förkläde, vara prostituerade (Larsson & 
Jalakas, 2008). Enligt Larsson och Jalakas (2008) benämndes prostituerade kvinnor länge som 
offentliga kvinnor, och det fanns regler vilka såg till att kvinnornas aktivitet och deltagande i 
stadsrummet kontrollerades.  
 
Diskussionen om de två separata sfärerna inom vilka kvinnor och män tidigare i historien ansetts 
verka inom, i och utanför hemmet, återupptogs av Saegert på 1980-talet (Sandercock & Forsyth, 
1992). Saegert (1980) skriver i sin artikel Masculine Cities and Feminine Suburbs: Polarized Ideas, 
Contradictory Realities att mannen likställs med det urbana livet, aggressivitet, intellekt och makt, 
medan kvinnan likställs med naturen, lugn och brist på seriositet. Hon menar att termerna går att 
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gruppera till följd av hur samhället och näringslivet har utvecklat sig. På grund av att de 
högkvalificerade arbetena placerats i innerstaden och arbetsplatserna för okvalificerad arbetskraft 
förpassats till förorterna samtidigt som den högkvalificerade arbetskraften tenderar att bo i de fina 
förorterna och den okvalificerade i stan, ökade arbetspendlandet för männen markant (Kennedy, 
1982). En konsekvens av detta blev ofta att kvinnorna hindrades från att förvärvsarbeta eftersom de 
inte hann med att både arbetspendla, arbeta och sköta om hemmet (Kennedy, 1982). Gränsen mellan 
grannskapsenheterna och den övriga staden (arbetsplatserna) var även under funktionalismen tydlig 
och kvinnorna skulle i och med skapandet av folkhemmet enligt Larsson och Jalakas (2008) verka 
som den sammanhållande kraften mellan hemmet och det offentliga livet. De menar att familjen 
skulle stärkas och kvinnan ges mer tid åt att ta hand om barnen i och med hemmets rationalisering.  
Trots att samhället blir mer och mer jämställt, pågår alltså fortfarande kvinnornas kamp för att bli 
fullvärdiga medborgare i den offentliga sfären och dagens samhällsplanering betraktar enligt Larsson 
och Jalakas (2008) fortfarande kvinnor som antingen omsorgsarbetare eller offer. Enligt Saegert 
(1980) kan uppdelningen mellan kvinnor och män samt privat och offentligt, suddas ut genom 
stadsplanering. Hon anser att den fysiska planeringen ska ge den enskilda individen förutsättningarna 
att kunna både förvärvsarbeta samt sköta hushållet och ha tid för fritidsaktiviteter. Något Kennedy 
(1982) anser är stadsplanerarnas och politikernas uppgift att få till stånd.  
 
Framväxten av den offentliga kvinnan har letts av kvinnorörelsen vilken enligt Sandercock och 
Forsyth (1992) har haft tre huvudfokus: den har hävdat kvinnans rätt att vistas i det offentliga rummet 
och delta i stadslivet, format och skyddat det offentliga rummet till förmån för kvinnan, samt 
omdefinierat naturen och omfattningen av det offentliga. För att kvinnan ska kunna delta i det 
ekonomiska och politiska livet staden utgör, måste det enligt Sandercock och Forsyth (1992) ske 
förändringar både inom socialpolitiken och transportpolitiken. De anser även att det för den 
feministisk stadsplaneringens räkning är viktigt att skillnaderna mellan privatlivet och det offentliga 
elimineras, eftersom de befintliga mönstren länge varit till mannens fördel. Behovet av 
jämställdhetsintegrering i hela planeringsprocessen och på alla plan i samhället är utifrån teorin 
tydligt, och relevant för denna studie då feministisk stadsplanering antas belysa samt påskynda den 
processen till högre grad än vad andra diskurser gör.  
 
Planeringen bör, enligt Sandercock (refererad i Nyström, 2003), tillvarata så många särintressen som 
möjligt för att inkludera många grupper av människor. Målet med stadsplaneringen ska enligt 
Nyström (2003) vara att skapa emotionellt laddade platser vilka utgör stadens karaktär och skapar 
identitet genom upplevelser av platserna i nuet och som symboler i sig. Det är enligt honom viktigt att 
förankra ett kunskapsunderlag i vardagslivets verklighet för att förädla planeringen. Förankringen kan 
ske genom att man: utgår från människornas vardagslivserfarenheter och upplevelser i omgivningen, 
ser på människorna som medskapare av omgivningen, ser på omgivningens betydelse för 
identitetsskapande och meningsfullhet, samt förändrar planerarrollen och stilen till att kommunicera 
med de berörda människorna (Nyström, 2003). Utifrån Nyströms resonemang gällande vikten av att 
förankra kunskap i vardagslivet kan en parallell dras till Listerborns teori om att planeringen bör utgå 
från medborgarnas vardagslivsperspektiv. Vikten av att utgå från medborgaren och dennes 
erfarenheter samt lokala kontext stödjer den här studiens intervjuresultat.  
 
Det är först när en analyserar stadsplaneringen med feministiska glasögon en förbättring av den kan 
komma till stånd. I alla fall ökar möjligheterna att identifiera tillkortakommanden och utveckla nya 
förhållningssätt vilka kan motarbeta patriarkatet, påskynda emancipationen och på så vis öka 
jämställdheten (Larsson, 2006).  
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 Teori 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. De ämnesområden som presenteras i detta 
avsnitt är: feministisk teori, feministisk planeringsteori och planerarens roll inom diskursen. 
Litteraturen som har studerats grundar sig främst på teorier av Carolyn Bronstein, Judith Butler, Ann 
Forsyth, Anne Jalakas, Anita Larsson, Carina Listerborn, Leonie Sandercock och Mary Gail Snyder. 
Avsikten med kapitlet är således att ge läsaren en teoretisk bakgrund till studiens frågeställningar 
samt en grundläggande förståelse för diskursen som sådan.  

 Feministisk teori 
Feminismen delas in i tre faser, så kallade vågor. Den första feministiska vågen uppkom under 1800-
talet i och med kvinnans frigörelse från könsdiskriminerande lagar och strukturer, det vill säga i och 
med kvinnoemancipationen (kvinnoemancipation, u.å.). Den tidiga kvinnorörelsen karaktäriserades 
således av strävan efter lika juridiska rättigheter och politiskt medborgarskap samt sociala villkor för 
kvinnor och män, alltså både formell och reell jämlikhet (kvinnorörelse, u.å.). Det var under denna 
period de sakpolitiska frågorna som till exempel rätt till utbildning och förvärvsarbete samt rösträtt 
började drivas. Den första vågens feminism ebbade ut kring 1920-talet i och med att kvinnan erhöll 
formell politisk jämställdhet med mannen (kvinnorörelse, u.å.). Därefter följde en mellanperiod under 
vilken kvinnosaksföreningarna arbetade med att omsätta de formella möjligheterna kvinnan givits till 
verklighet (kvinnorörelse, u.å.). Under 1960-talet tog sedan den andra feministiska vågen fart 
(feministisk litteratur, u.å.). Då kvinnorörelsen under den första vågen hade uppnått likhet inför lagen 
i många länder kom den andra vågen att karaktäriseras av strävan efter ekonomisk och social 
jämlikhet. Kvinnorörelsen belyste och arbetade med att tillintetgöra de strukturella ojämlikheterna 
mellan könen och det förlegade kvinnoidealet (kvinnorörelse, u.å.). Strukturella ojämlikheter som 
tidigare hållits inom den privata sfären lyftes alltså till en politisk nivå. Kvinnorörelsen hade under 
denna period stort inflytande över politiken och forskningen, och gav upphov till vad som idag kallas 
för genusforskning (kvinnorörelse, u.å.).  
 
Somliga påstår att den andra vågen fortfarande pågår, medan andra menar att den tredje vågen 
inleddes på 1990-talet och utgörs av den postmoderna feministiska teorin (Bronstein, 2005). Enligt 
postmodern feminism finns det ett behov av att ha ett intersektionellt analytiskt perspektiv då 
diskriminering inte endast sker på grund av kön och sexualitet, utan även på grund av etnicitet, 
funktionshinder, klass, religion och ålder (intersektionalitet, u.å.). Det vill säga, upplevelsen av 
förtryck en kvinna upplever kan skilja sig beroende på de andra nämnda aspekterna. Tredje vågens 
feminister ifrågasatte den vita heterosexuella normen, och är enligt Bronstein (2005) en hybrid av den 
andra vågen. Den postmoderna feminismen karaktäriseras enligt Bronstein (2005) av behovet av 
intersektionell analys som utgår från att människors erfarenheter, identiteter och möjligheter beror på 
deras olika positioner i samhället och därför inte bör betraktas separat (intersektionalitet, u.å.). 
Nationalencyklopedin skriver “Kvinnor är således aldrig ’bara’ kvinnor eftersom könsrelationer – lika 
lite som klass, etnicitet eller sexualitet – inte är tillräckliga för att förklara hur ojämlikhet uppstår och 
på vilket sätt makt utövas.” (intersektionalitet, u.å.), vilket pekar på vikten av att se till alla kvinnor 
oavsett kulturell eller ekonomisk bakgrund. Då maktutövande beror på samverkande relationer av 
förtryck som både är socialt konstruerade och tar sig olika uttryck i olika sammanhang är det svårt att 
i förväg definiera vilka relationer som har underordnad betydelse eller är viktigast (intersektionalitet, 
u.å.). Tredje vågens intersektionella perspektiv öppnar således upp för att sudda ut gränserna mellan 
olika sociala kategorier som etnicitet, klass, kön och sexualitet, och se till hur de samspelar och 
påverkar varandra (intersektionalitet, u.å.).  
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Den feministiska teorin fokuserar på det kulturella förståelsesystemet och hur kvinnan, precis som alla 
andra identiteter, är en språklig konstruktion vilken saknar en verklig essentiell motsvarighet 
(postmodern feminism, u.å.). Enligt filosofen Judith Butler (1995) är olika identiteter inte endast 
beskrivande, utan även normativa och exkluderande. Hon anser även att kvinnans underordnande 
mannen varken har en enskild orsak eller en enda lösning (Butler, 1995). I den här studien tolkas det 
som att ett feministiskt perspektiv som inkluderar intersektionalitet erbjuder den bredd av lösningar 
som krävs för att ta itu med problemets alla orsaker. Butler (1990) anser att tidigare feministisk teori 
har utgått från att det finns en viss identitet hos kategorin kvinnor som fungerar som utgångspunkt och 
mål för feministiska intressen, samt förefaller som det subjekt som politisk representation eftersträvar. 
Representationen går enligt Butler (1990) ut på att synliggöra kvinnor som politiska subjekt, men 
även på att verka som den normativa funktionen hos ett språk som uppenbarar eller förvanskar 
sanningen om kategorin kvinnor. Det har enligt Butler (1990) ansetts viktigt att inom diskursen ha ett 
språkbruk som representerar kvinnor, för att minska risken att kvinnor representeras felaktigt eller inte 
alls. Kopplat till stadsplanering och den här studien, är en tolkning av Butlers resonemang att ordval 
och språkbruk spelar en avgörande roll i till exempel organisering och inbjudan till deltagandestudier 
samt i framställning av policydokument, riktlinjer och arbetsannonser.  
 
Butler (1990) anser att subjektet kvinnor inte betraktas som bestående i den feministiska teorin. Det 
finns alltså inte någon enighet kring hur kategorin kvinnor konstitueras. Hon anser även att det inte 
finns något entydigt belägg för att subjektet kvinnor är representationens huvudkandidat. Det 
påståendet tolkas i den här studien som att det intersektionella perspektivet är både viktigt och 
närvarande i dagens feministiska perspektiv. Enligt Butler (1990) fastställer den politiska och 
språkliga representationen kriterierna som subjektet formas utifrån i förväg. På så vis menar hon att 
representationen endast erbjuds dem som uppfyller kriterierna och då kan antas som subjekt. Hon 
anser även att feministisk kritik ska förstå hur feminismens subjekt, kategorin kvinnor, både skapas 
och begränsas av de rådande maktstrukturer de försöker frigöra sig från. Enligt Butler (1990) har 
termen kvinnor kommit att bli en stridszon av olika betydelser och tolkningar. Således kan inte 
begreppet kvinnor antas referera till en gemensam identitet (Butler, 1990). Enligt Butler (1990) antas 
feminismen ha en universell bas i en identitet och vara tvärkulturell, vilket enligt henne okorrekt 
förenas med uppfattningen att kvinnoförtryck alltid ter sig likadant. Butlers uppfattning om att 
begreppet kvinnor har blivit en stridszon av olika betydelser är betydelsefull för denna studie då 
begreppet feministisk har visat sig inrymma och vara i behov av olika synonymer för att kunna 
förmedlas. Även Butlers resonemang om att kvinnoförakt aldrig förefaller likadant i olika situationer 
är relevant för den här studien då det intersektionella perspektivet här anses ha stor inverkan i 
stadsplaneringen och i skapandet av jämställdhet.  
 
Butler går emot den teoretiska uppdelningen mellan genus och kön, och anser att kön är ett resultat av 
genus (Judith Butler, u.å.). Hon menar att människans kropp skapas och förstås genom ett kulturellt 
raster vilket både har en historia och är föränderligt (Judith Butler, u.å.). Kön, genus och sexualitet är 
enligt Butler performativa iscensättningar vilket innebär att kvinnor och män känner sig som just 
kvinnor och män till följd av att de handlar på bestämda sätt (Judith Butler, u.å.). Det vill säga, en 
människa handlar inte på ett speciellt sätt för att hen känner sig som kvinna eller man (Judith Butler, 
u.å.). För att en handling ska betraktas som naturlig måste den vara återkommande, och om den 
dessutom upprepas på nya sätt kan den ge upphov till förändring av det kulturella genusrastret (Judith 
Butler, u.å.). Denna del av Butlers feministiska teori är viktig i kontexten av stadsplanering då den 
kan tolkas som att människors genus skapas ur deras handlande, vilket har påverkats av den fysiska 
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miljön. Beroende på vilken typ av stadsplanering som förs tar sig den fysiska miljön olika uttryck, 
vilka i sin tur kan ge upphov till olika typer av agerande och på så vis generera olika genus.  
Performativitet (performativitetsteorin) är en term Butler (1990) för in i den feministiska teorin. Hon 
anser att genusperformativitet bäst förklaras genom antagandet att “anteciperingen av en genuspräglad 
essens frambringar det som antas existera därförutan.” (Butler, 1990, 28). Butler (1990) menar även 
att performativiteten inte är en enda handling, utan en upprepning av handlingar vilken påvisar 
resultat då den naturaliseras i det sammanhanget som är en kropp. Det vill säga, det människan 
uppfattar som en inre essens hos genus uppstår till följd av att vissa handlingar upprepas både i och 
genom kroppens genusstilisering (Butler, 1990). I den här studien tolkas det som att 
genusperformativiteten är en process av upprepade handlingar vilka skapar en imaginär essens hos 
genuset och som på det viset ger upphov till sig självt då dess existens förväntas. I relation till 
stadsplanering kan alltså förväntningen på hur genus ska ge sig uttryck som kvinnligt eller manligt i 
det offentliga rummet göra att människor uppträder kvinnligt eller manligt. Den allmänna 
föreställningen om hur en person ska uppträda i det offentliga rummet producerar alltså sig själv till 
följ av förväntan. De performativa handlingarna, både språket och människans faktiska handlingar, 
anser Butler (1990) upprätthåller tanken om en ursprunglig natur och könskategorier. 
Upprätthållandet sker genom den heterosexuella matrisen (det kulturella rastret) vilken betraktar 
heterosexualiteten som norm (Butler, 2005). Människan handlar enligt Butler (1990) inom detta raster 
både frivilligt och ofrivilligt.  Hon ställer sig frågan om människan faktiskt kan dra fördel av att kön 
och genus är konstruerade, istället för att se feminismen som helt distanserat från 
identitetskategorierna. Butlers resonemang om heterosexualiteten som norm går även den att koppla 
till feministisk stadsplanering, då diskursen erkänner den manliga dominansen inom yrkeskåren och 
identifierar rummet som en manlig skapelse (Friberg, 1990). Om människan kan, som Butler påstår, 
dra nytta av att genus är konstruerat tolkas det för denna studie som att det även kan omkonstrueras. 
Om de upprepade handlingarna ändras kan således det kulturella rastret, det vill säga den 
heterosexuella matrisen, förändras. Vilket går i linje med denna studie där den fysiska miljön antas 
påverka människors agerande och mående. Butlers resonemang om genusperformativitet ger alltså i 
denna studie insikt om att planeringspraktiken, och hur stadsplaneringen, ger sig uttryck i den byggda 
miljön kan påverka graden av jämställdhet i de offentliga rummen.  
 
Enligt postmodern feminism finns det ingen enhällig lösning till alla problem, för alla människor på 
alla ställen, utan det finns enligt Snyder (1995) flera parallella lösningar vilka kan skapa jämställdhet. 
Snyder (1995) menar att det således inte heller finns en universell teori som samhället kan luta sig 
tillbaka på, eftersom kunskap är dynamiskt, temporärt och beroende av sin kontext. Snyders 
resonemang om vikten av parallella lösningar och behovet av att anpassa teorin efter den specifika 
kontexten belyser hur en bredd av planeringsverktyg och en anpassning till den lokala kontexten är 
viktigt i planeringssammanhang. Det intersektionella analytiska perspektivet är karaktäriserande för 
postmodern feministisk teori (intersektionalitet, u.å.). Därmed är inte feminism i allmänhet, och 
feministisk stadsplanering i synnerhet, vida distanserat från Boverkets vision om en jämställd 
samhällsplanering. Det finns enligt Boverket (2018b) miljöer i många tätorter vars utformning gör att 
människor som vistas i de känner sig både ovälkomna och otrygga. Den direkta konsekvens detta får 
för kvinnor är förnimmelsen av begränsning, det vill säga den reducerade möjligheten att röra sig fritt 
(Boverket, 2018b). Enligt Burton och Mitchell (2006) är staden en stängd miljö för många då den 
traditionellt har byggts för en särskild grupp människor, nämligen de unga och friska männen. Vilket 
tyder på att gamla normer finns kvar. I en intervju från 2014 delger Christian Dymén, dåvarande 
forskare i genus och stadsplanering vid KTH, att det framförallt är manliga normer som styr hur våra 
städer utformas men att ett genusperspektiv i planeringsprocessen kan leda till mer jämställda 
stadsmiljöer (Hult, 2014). Det är enligt Fenster (2005) de patriarkala maktförhållandena som kränker 
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kvinnors rätt till staden, men de kan förändras genom att stadsplaneringen genomsyras av 
intersektionalitet.  

3.2 Feministisk planeringsteori 
Vissa planeringsteorier lämpar sig bättre i vissa situationer än andra, och i fråga om stadsplanering 
finns det enligt Taylor (1998) flera teorier som är relevanta. I den här studien har feministisk 
stadsplanering valts ut som den viktigaste. I artikeln Feminist Theory and Planning Theory: Lessons 
from Feminist Epistemologies skriver Snyder (1995) att kvinno- och genusfrågor börjar göra intåg i 
planeringsdisciplinen. Hon benämner studier rörande kvinnor och genus i förhållande till bland annat 
markanvändning, transport och stadsplanering som kvinno- och miljöstudier. Dessa kvinno- och 
miljöstudier är enligt Snyder (1995) ett viktigt tillägg till planeringsteorin. Hon anser att 
planeringsteorin och planeringsprocessen måste förändras och att genusperspektivet måste 
inkorporeras i de båda. Snyders resonemang om att genusperspektivet måste integreras både i teorin 
och i praktiken anses betydelsefullt för den här studien då behovet av en förändring av den rådande 
stadsplaneringen identifieras. Dock kan benämningen kvinno- och miljöstudier ge intrycket att strävan 
efter genusintegreringen är kvinnans. Enligt Liggett (refererad i Snyder 1995) utmanar den 
feministiska teorin planeringsteorin på tre sätt: genom att inkludera fler kvinnor i hela 
planeringsdisciplinen, genom att inkorporera genusanalys i utbildningen, och genom att arbeta bort de 
skillnader som finns till av planeringsskäl. Dessa tre aspekter av planeringen som Liggett redogör för 
väntas ha betydelse senare i denna studie då det är just hur den feministiska stadsplaneringen 
aktualiseras i yrkeslivet som är en del av studiens syfte.  
 
Även Sandercock och Forsyth (1992) anser att feministisk teori har mycket att bidra med till 
planeringsteorin, bland annat inom delområdena rumsliga relationer och det offentliga rummet. 
Sandercock och Forsyth (1992) förundras samtidigt över att genus, trots att det inte kan förbises i 
planeringsdiskursen, inte tas upp i samband med teoretiska debatter. De menar att genusfrågan uppstår 
i alla planeringsteorins delar, i samband med diskussioner kring till exempel kvinnans ekonomiska 
ställning, hur kvinnor manövrerar i den byggda miljön, och hur kvinnor föredrar att kommunicera. En 
anledning till att genus inte nämns i teoretiska debatter tror Sandercock och Forsyth (1992) kan vara 
att kopplingen mellan teori och praktik inte självklar, utan att den måste preciseras för att ämnet ska 
bli relevant. Det blir, genom Sandercock och Forsyths resonemang, tydligt att det finns ett behov av 
konkreta riktlinjer och verktyg som visar på hur den feministiska stadsplaneringen kan praktiseras och 
integreras i den fysiska miljön.  
 
Den mest kända feministiska planeringsteorin för välutvecklade länder är Haydens bok Redesigning 
the American Dream från år 1984 (Sandercock & Forsyth, 1992). Det som särskiljer Haydens teori är 
enligt Sandercock och Forsyth (1992) dess spännvidd över flera delar, på olika nivåer, i samhället. 
Istället för att koncentrera sig på en aspekt av planeringen bör enligt Hayden arbetsplatser, bostäder, 
hushåll, miljö, sexualpolitik och transport länkas samman (refererad i Sandercock & Forsyth, 1992). 
Hayden beskriver också mångfalden hos kvinnan. Hon menar enligt Sandercock och Forsyth (1992) 
att alla kvinnor, ensamstående föräldrar, socioekonomiskt svaga kvinnor, misshandlade fruar och så 
vidare, har olika behov som ger sig olika uttryck. Samtidigt som kvinnor kan betraktas som en enhet, 
kan de alltså enligt Hayden betraktas som en samling av olika beståndsdelar (refererad i Sandercock 
& Forsyth, 1992). Hon anser att det är planeringsteorins uppgift att tillgodose alla kvinnors behov och 
avgöra i vilka fall det är fördelaktigt att antingen särskilja de olika grupperna åt, eller förena de 
(Sandercock & Forsyth, 1992). I den här studien anses Haydens teori viktig då den ger en förståelse 
av det feministiska perspektivets betydelse för diskursen samt en indikation på att det i vissa fall kan 
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vara fördelaktigt att särskilja de olika grupperna åt och i vissa fördelaktigt att se till kvinnor som en 
helhet. Det Hayden belyser angående mångfalden inom gruppen kvinnor är även det av betydelse för 
den här studien, då det tyder på ett behov av intersektionalitet och adaption till varje enskilt projekt.  
 
Enligt Sandercock och Forsyth (1992) har språkbruket stor inverkan på feministisk stadsplanering. De 
menar att språket nämligen kan vara både auktoriserande och begränsande i sammanhanget. Kvinnor 
och män uttrycker sig enligt Sandercock och Forsyth (1992) olika och i olika utsträckning, något de 
anser har att göra med att människan erhåller ett auktoritärt språkbruk genom utbildning och att främst 
män har haft möjligheten att utbilda sig historiskt sett. De anser att kvinnor tenderar att, på grund av 
kulturella traditioner och osäkerhet, inte föra sin talan lika självsäkert som män. Ojämlikheter i språk 
och kommunikation påvisas enligt Sandercock och Forsyth (1992) i planeringssammanhang i och med 
medborgardialoger. De anser att en alltför auktoritär och argumentativ jargong tenderar att framställa 
kvinnor som förstummade. Sandercock och Forsyths resonemang gällande språket och 
kommunikationens betydelse för medborgardialogen visar på betydelsen av att noggrant utforma och 
planera ett projekts medborgardialog. Det kan tolkas som att det dels är viktigt att låta de tysta 
grupperna i samhället komma till tals, men även att en som planerare ska vara medveten om att det 
egna språkbruket och hur projektet förmedlas verbalt har inverkan på projektets utfall.  
 
Trots att det enligt Sandercock och Forsyth (1992) finns planerare, både kvinnor och män, som är 
varse dessa kommunikationsproblem och som arbetar med att alla ska komma till tals anser de att den 
feministiska planeringsteorin och praktiken bör tillskansa sig mer lämpliga kommunikationstekniker. 
En teknik som Sandercock och Forsyth (1992) framför som lyckosam i fråga om att involvera kvinnor 
i medborgardeltagande är gruppdiskussion. Efterfrågan efter verkningskraftiga medborgardialoger är 
utifrån Sandercock och Forsyth ställningstagande påtaglig. Det tyder på en avsaknad av verktyg 
genom vilka feministisk stadsplanering kan aktualiseras och framförallt identifieras. Ur ett 
feministiskt perspektiv kritiseras dagens stadsplanering enligt Listerborn (2002) för att vara influerad 
och påverkad av att män som grupp länge varit överordnad kvinnan. Hon menar således att 
fördelningen av resurser är snedvriden, vilket fått till följd att stadens utformning inte uppfyller 
kvinnornas behov i samma utsträckning som männens. Enligt Meike Schalk (forskare i feministisk 
stadsplanering vid KTH) handlar feministisk stadsplanering om att, i planeringen, gå bortom begäret 
av jämställdhet och istället belysa samt ifrågasätta de underliggande strukturer som skapar dagens 
ojämna samhällssystem (refererad i Ardell, 2016). Schalk påpekar även att feministisk stadsplanering, 
för andra, kan innebära strävan efter jämställdhet, social rättvisa och mångfald, eller strukturella 
förändringar (refererad i Ardell, 2016). Det är således viktigt att i den här studien vara medveten om 
att begreppet feministisk stadsplanering har flera synonymer. Om de olika begreppen faktiskt är 
synonymer eller om det finns en diskursskillnad berörs både i studiens intervjuresultat och i dess 
diskussion. Behovet av feministisk stadsplanering är enligt Schalk stort i och med de växande 
samhällsklyftorna, och det är enligt henne stadsplaneringens ansvar att säkerställa att samtliga 
stadsrum är tillgängliga för alla (refererad i Ardell, 2016).  
 

Stadsplanering från ett feministiskt perspektiv ifrågasätter dominanta värderingar och 

strukturer. Den kan bidra med alternativa synvinklar och kunskap som har potential att 

förändra vår endimensionella planeringspraktik mot mer rättvisa och demokratiska strukturer. 

(Meike Schalk refererad i Ardell, 2016) 
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Feministisk stadsplanering handlar alltså inte om färger eller materialval, det är en metod ifrågasätter 
hur samhället konstruerar sina städer och offentliga rum (Juntti, 2017). Att den feministiska 
stadsplaneringen inrymmer mer än endast riktlinjer för den fysiska utformningen och även ämnar 
förändra normer och motbevisa fördomar som florerar i samhället visar sig viktigt även genom den 
här studiens resultatdel. Här tolkas det som att feministisk stadsplanering som diskurs både är ett 
tankesätt och ett arbetssätt. Det vill säga, strävan efter att generera jämställdhet genom grundligt 
förarbete med medborgardialog och fysisk planering av den byggda miljön.  

3.3 Planerarens roll enligt feministisk planeringsteori  
Larsson och Jalakas (2014) anser att planeraren påverkar både hur planeringsprocessen och dialogerna 
utformas samt vilka personer som erbjuds delta och hur deras åsikter förvaltas. Ett redskap planerare 
enligt de kan använda sig av för att synliggöra kvinnors erfarenhet av den fysiska planeringen är 
vardagsperspektivet. Enligt Sandercock och Forsyth (1992) anses planerarens perspektiv på 
planeringen i fråga vidgas om hen erhåller feministiska insikter. Planeraren erhåller enlig de kunskap 
genom att tala (konversera om känslor och upplevelser), lyssna (på berörda medborgare och 
verksamma), och handla (kommunicera genom symbolik i form av konst). Något de menar kan ske 
intuitivt eller vara förutbestämt. Då kunskapen planeraren i fråga tillskansar sig på detta vis är 
subjektiv, anser Sandercock och Forsyth (1992) att kunskapen även är självbiografisk och så också 
könsbaserad. De menar att kunskap är en ständigt pågående social konstruktion. Vidare har Cook och 
Fanow (refererade i Sandercock & Forsyth, 1992) formulerat fem principer för feministiska planerare 
som deras arbete kan utgå från. Dessa principer är: ständigt uppmärksamma och reflektera över 
betydelsen av genus som en grundläggande funktion för samhällslivet, acceptera den ökande 
medvetenheten och nyttja den som ett verktyg, utmana normen om att subjekt och objekt kan 
separeras och personliga erfarenheter är ovetenskapliga, vara medveten om etiska konsekvenser 
feministisk forskning kan ge upphov till och erkänna utnyttjandet av kvinnor, samt fokusera på 
auktoriserandet av kvinnor och förvandlingen av de patriarkala samhälleliga institutionerna (genom 
forskning). 
 
Listerborn (2002) skriver i sin studie Trygg stad, Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, 
policyutveckling och lokal praktik att det främst är kvinnliga planerare som verkar vara intresserade 
av, och vågar lyfta, diskussionen om det goda samhället i relation till de två olika grupperna kvinnor 
och män. En reflektion som är viktig i denna studie då den identifierar ett problem inom planerarkåren 
och dess rekryteringsprocess samt kunskapsspridande. I samma studie som tidigare nämnts gör 
Listerborn (2002) en analys av ett exempelprojekt från Friberg och Larssons studie Steg framåt 
Strategier och villkor för att förverkliga genusperspektivet i översiktlig planering. Där identifierar hon 
att kvinnorna i det fallet har synliggjorts genom att planeringen har skett på ett ickehierarkiskt sätt 
med ett inifrånperspektiv, planeringen har haft utgångspunkt i de berördas vardagslivsperspektiv, och 
planeraren har brukat medborgarnas språk i dialogerna med dem. Att planerare enligt Listerborn 
(2002) kan arbeta med inkludering av det feministiska perspektivet på det sättet är relevant för denna 
studie som ämnar undersöka hur yrkesverksamma aktualiserar diskursen.   
 
Generellt sett anser Listerborn (2002) att varken kvinnliga eller manliga planerare är mot 
jämställdhetsintegrering i planeringspraktiken, men hon menar att processen är långsam och 
outvecklad. Hon vittnar om ett ökat intresse för intersektionalitet inom planerarkåren men poängterar 
att en prioritering av kvinnors intressen speciellt, kan orsaka irritation till följd av att en del män då 
känner sig negligerade. Listerborn (2002) resonerar vidare att det finns en behållning i att föra 
parallella dialoger med kvinnor och män för att identifiera möjliga skillnader i deras behov och 
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intressen. Hon belyser dock att utgångspunkten för det särskiljandet är att mäns intressen utgör 
planeringsnormen. Det ställningstagandet är relevant för denna studie då den utgår från det påståendet 
och att planeringen bör utgå från könsuppdelad statistik för att kunna identifiera orsakerna till 
ojämställdheten i samhället och sedan genom ett intersektionellt perspektiv kunna göra situationen 
bättre. Ytterligare ett problem planeringspraktiken enligt Listerborn (2002) kan möta i och med 
jämställdhetsintegreringen är det faktum att det är en politiskt formulerad idé som inte är fullständigt 
utvecklad varken inom forskningen eller planeringspraktiken. Ett påstående som i relation till den här 
studien kan belysa vikten av fortsatta studier kring diskursen samt en efterfrågan av riktlinjer och 
verktyg. Listerborn (2002) menar att planerarkåren inte bara behöver fler kvinnliga planerare utan att 
planerarrollen som sådan måste omdanas helt samt baseras på ett nytt kunskapsunderlag. Apropå 
jämställdhetsintegreringen anser Listerborn (2002) att människor i allmänhet och planerare i 
synnerhet måste utbildas inom jämställdhet, då hon anser att kunskapen inte kan förväntas. Larsson 
och Jalakas (2008) anser, med bakgrund i lagstiftningen, att det är varje planerares skyldighet att 
arbeta för jämställdhet. Från ett demokratiskt perspektiv anser de att är lika viktigt vare sig det rör sig 
om medborgare, politiker eller planerare att grupperna består av lika många kvinnor som män. De är 
dock noggranna med att poängtera att jämställdhet inte kommer på köpet i och med att fler kvinnor 
inkluderas i planeringsprocessen eftersom genuskunskap inte automatiskt tillskrivs kvinnan eller att 
kampen för jämställdhet inte endast är kvinnans att föra. Larsson och Jalakas (2014) anser att en 
planerares arbete inte ska utgå från de existerande könsmönstren där det råder skilda villkor för 
kvinnor och män vilka riskerar att cementeras, utan att arbetet istället ska ha det jämställda samhället 
som utgångspunkt. På så vis menar de att utgångspunkten för planeringen blir ett samhälle med färre 
skillnader mellan kvinnor och män. Det vill säga ett jämställt samhälle. Deras syn på planeringen 
framgår av figuren nedan och har betydelse för denna studie i och med dess tonvikt vid att utgå från 
det samhälle som önskas och inte hur dagens bristfälliga samhälle kan ändras. Något som här kan 
kopplas till feminismens strävan efter önskvärda ideal, utan att dagens strukturella skillnader.  

 
Figur 1 (Larsson & Jalakas, 2014, 46) Tillvägagångssätt för jämställd stadsplanering. 

För att ytterligare minska risken att cementera dagens rådande ojämställdhet mellan kvinnor och män 
anser Larsson och Jalakas (2014) att det kan vara klokt att använda det mer dynamiska begreppet 
genus istället för jämställdhet i samband med planering. De menar att genus till högre grad inbegriper 
förändringar och är mer processinriktat, till skillnad från jämställdhet som är mer målinriktat. Det 
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resonemanget stödjer valet av begreppet feministisk i denna studie då det här anses som mer 
slagkraftigt och verkningsfullt. Larsson och Jalakas (2014) anser även att det är viktigt, och ligger i 
den enskilde planerarens ansvar, att hen behärskar att växla mellan att ha ett underifrån- och 
ovanifrånperspektiv i planeringen.  
 
Larsson och Jalakas (2014) redogör för Sandercocks version av kommunikativ planering som den 
mest radikala. De menar att den kommunikativa planeringen enligt henne bidrar till strukturella 
förändringar och sätter medborgarnas åsikter i fokus samt betraktar planeraren som en del av det 
sociala samspelet och inte som en auktoritet. I den här studien tolkas det som att det, inifrån 
planeringeteorin, efterfrågas nya och mer radikala planeringspraktiker, vilket kan antas vara den 
feministiska stadsplaneringen som erkänner att det är ojämställt mellan kvinnor och män och ämnar 
förändra den situationen. Larsson och Jalakas (2014) är av åsikten att det är de yrkesverksammas 
uppgift att utveckla planeringsprocessen till att bli mer jämställd. De menar att planeringspraktiken 
måste utvecklas inifrån och baseras på planeringserfarenheter samt genuskunskap. Enligt Larsson och 
Jalakas (2014) ska således den enskilde planeraren vara drivande samt sakkunnig i frågan, något som i 
denna studie ifrågasätts då det omöjligt kan vara den enskilde individens ansvar att tillskansa sig all 
relevant kunskap. Det antas finnas en behållning i att genuskunskap implementeras i 
planeringsutbildningar och att kunskapsöverföring sker inom branschen.  

 Metod 
I detta kapitel redogörs för de metoder som ligger till grund för den här studien; halvstrukturerade 
intervjuer och dokumentanalys. Förutom att presentera studiens genomförande diskuteras även 
studiens reliabilitet och validitet.  

 Val av metodik 
För att besvara studiens frågeställningar valdes ett kvalitativt angreppssätt. Det grundläggande målet 
med kvalitativ forskning är enligt Yin (2013) att avbilda en komplex, social värld ur respondenternas 
perspektiv. Beslutet att använda både kvalitativa halvstrukturerade intervjuer och kvalitativ textanalys 
(dokumentanalys) baserades på viljan att studien både ska ha ett djup och en bredd. Målsättningen 
med de halvstrukturerade intervjuerna var att öka förståelsen för diskursen, något som enligt Wibeck 
(2010) är möjligt då individuella intervjuer genererar svar på mer detaljerade frågor. De 
halvstrukturerade intervjuerna svarade främst på frågeställningen gällande hur yrkesverksamma 
arbetar med feministisk stadsplanering i praktiken medan dokumentanalysen besvarade 
frågeställningen gällande vilka riktlinjer och verktyg som finns att tillgå inom diskursen.  
 
Då uppsatsens frågeställningar delvis behandlar människors erfarenheter av det praktiska arbetet, och 
syftet bland annat var att tolka dessa ansågs en kvalitativ forskningsmetod vara lämplig. Vidare valdes 
en abduktiv forskningsansats för att uppfylla studiens mål, då det under studiens gång har skett ett 
ständigt utbyte mellan teorin och empirin och de har tillåtits forma varandra. Forskningsprocessen har 
således utgått både från befintlig teori och ny empiri. En abduktiv ansats lämpar sig enligt Dubois och 
Gadde (2002) för praktiska forskningsarbeten då syftet är att identifiera nya variabler och relationer. 
Den abduktiva ansatsen lämpade sig för detta examensarbete då studien tar avstamp i feministisk 
planeringsteori och undersöker yrkesverksammas perspektiv på diskursen feministisk stadsplanering. 
Det vill säga, teoretiska antaganden förenades med empirin.  
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Intervjustudien kompletterades med en dokumentanalys med syftet att identifiera om, och vad, de 
yrkesverksamma har för riktlinjer och verktyg att förankra sitt arbete i. Anledningen till detta var att 
erhålla en överblick över det globala, nationella och lokala utbudet av planeringsverktyg.  

4.2 Halvstrukturerade intervjuer 
En halvstrukturerad intervju, även kallad semistrukturerad intervju, belyser ett i förväg fastställt tema 
på ett relativt ostrukturerat sätt (semistrukturerad, Psykologilexikon u.å.).  
 
Enligt Denscombe (2009) är intervjuer den mest lämpliga metoden att använda om forskaren vill ta 
reda på människors erfarenheter, känslor, tankar och åsikter. Intervjuaren söker genom de 
halvstrukturerade intervjuerna kunskap om de ingående begreppens kvantiteter och relationerna dem 
emellan (Lantz, 2013). Enligt Lantz (2013) inhämtas således kunskap från respondentens upplevelse 
av kvantiteter och kvaliteter. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) har den kvalitativa 
forskningsintervjun till avsikt att producera kunskap genom att försöka förstå världen ur 
respondenternas synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter. Det har varit utgångspunkten 
för de halvstrukturerade intervjuerna i den här studien, att studera de teoretiska begreppen empiriskt. 
De begrepp som ansågs relevanta att operationalisera genom intervjuerna var: feminism, jämställdhet 
och feministisk stadsplanering. Slevitch (2011) menar att forskaren erhåller ökad förståelse av 
verkligheten genom att undersöka ett fenomen ur andra personers perspektiv med en kvalitativ metod. 
För den här studien innebar det att författaren erhöll kunskap kring hur det är att arbeta med 
feministisk stadsplanering genom att ta del av yrkesverksammas erfarenheter av diskursen.  

4.2.1 Urval 
Med bakgrund av studiens teori samt andra frågeställning valdes fem respondenter ut att delta i 
intervjustudien, samtliga var bekanta med ämnet feministisk stadsplanering. Det är enligt Dalen 
(2011) viktigt att finna en balans i antalet respondenter då genomförandet, transkriberingen och 
analysen av intervjuerna är tidskrävande. Urvalet av respondenterna skedde målstyrt då det ansågs 
värdefullt att erhålla data från individer i olika delar av yrkeskåren, men urvalet skedde delvis genom 
snöbollsmetoden där två av respondenterna rekommenderade ytterligare varsin respondent. Att 
använda sig av snöbollsmetoden kan kritiseras då intervjupersonerna kan befinna sig inom samma del 
av planeringsbranschen, ha liknande åsikter eller vara i beroendeställning till varandra. I denna studie 
ansågs dock snöbollsmetoden vara betydelsefull för studiens utveckling då gruppen yrkesverksamma 
som är medvetna om begreppet feministisk stadsplanering bedömdes vara relativt liten. Att fenomenet 
intervjuaren vill belysa har mening för respondenterna är nämligen en grundförutsättning för den 
halvstrukturerade intervjun enligt Lantz (2013). I denna studie listades först potentiella 
intervjupersoner upp, och kriterierna för urvalet var sedan: (1) personerna arbetar med feministisk 
eller jämställd stadsplanering; (2) de representerar olika delar av branschen; (3) de är villiga att 
avsätta en halvtimme av en arbetsdag för att diskutera feministisk stadsplanering. Samtliga 
respondenter arbetade således med feministisk stadsplanering i någon mån, med reservation för att de 
ofta använde begreppen social hållbarhet eller jämställdhet istället.  
 
För att kunna svara på den andra frågeställningen intervjuades fem respondenter, en överblick av 
dessa presenteras i tabell 1. I denna studie presenteras respondenterna inte vid sina vanliga namn utan 
har erhållit pseudonymer. De pseudonymer som har använts för de fem respondenterna är de fem 
kvinnonamn som enligt Statistiska centralbyrån (u.å.) var vanligast i Sverige år 2018. Det är endast 
den information, kopplad till respondenterna, som anses relevant för studien som redovisas. 
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Arbetsgivaren är relevant för att författaren senare i studien ska kunna utröna om det är någon skillnad 
i arbetssätt hos de personer som arbetar inom kommun och de som arbetar i andra företag i 
samhällsbyggnadsbranschen.  
 
Respondent Arbetsgivare Datum Intervjusätt   

Anna Stockholms stad 2019-03-25 Personligt möte   

Eva Stockholms stad 2019-03-25 Personligt möte   

Maria Global Utmaning 2019-04-17 Telefonintervju   

Karin Global Utmaning 2019-04-24 Telefonintervju   

Kristina WSP 2019-05-08 Telefonintervju   

Tabell 1 Översikt över respondenterna och deras arbetsgivare 

4.2.2 Genomförande 
De halvstrukturerade intervjuerna genomfördes i syfte att få en inblick i de yrkesverksammas 
upplevelser av feministisk stadsplanering. Styrkan med intervjuerna är att de ger information gällande 
planerarnas egna erfarenheter av diskursen. De fem genomförda intervjuerna ansågs hålla hög kvalitet 
och utgöra ett bra underlag för analys.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes vid enskilda intervjutillfällen, två i person och tre över telefon. 
Tidsåtgången för varje intervju var mellan 30 och 40 minuter, vilket bedömdes tillräcklig för att 
kunna hålla ett relativt lugnt tempo och ge respondenterna möjlighet till eftertanke. Intervjuerna 
dokumenterades främst genom ljudinspelning men även genom stödanteckningar.  
 
Enligt Lantz (2013) kan intervjuguider för öppna intervjuer ta sig form av en punktlista då det inte 
finns något värde i att ha precisa frågor då de bör formuleras beroende av respondentens tidigare svar.  
De halvstrukturerade intervjuerna har utgått från två olika intervjuguider, båda är bifogade i Bilagor. 
Intervjuguiden för Anna och Eva skiljer sig från intervjuguiden för Maria, Karin och Kristina på 
grund av att de arbetar på samma företag (Stockholms stad) och deras yrkesroller skiljde sig från de 
resterande. De halvstrukturerade intervjuerna inleddes med att intervjuaren förklarade syftet med 
studien i allmänhet och intervjun i synnerhet. Detta är enligt Lantz (2013) viktigt för att respondenten 
ska förstå sammanhanget och bli motiverad att leda intervjun åt önskat håll. I denna studie var det ej 
respondenternas personliga åsikter som var av högst relevans, utan deras erfarenheter av, och 
praktiska arbete med, feministisk stadsplanering.  
 
Det är enligt Lantz (2013) möjligt för intervjuaren att få en uppfattning om frågornas meningsfullhet 
för respondenten i dennes sätt att svara, något som i studiens intervjuer blev påtagligt i fråga om hur 
mycket begreppet feministisk stadsplanering användes.  

4.2.3 Bearbetning och analysmetod 
Samtliga intervjuer transkriberades med hjälp av programmet InqScribe. Utifrån transkriberingarna 
identifierades återkommande teman vilka analyserades genom tematisk kvalitativ analys. En metod 
som enligt Saunders et al. (2009) innefattar urskiljande och analys av teman samt underlättar 
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organisationen av resultatdelen. De övergripande teman som identifierades i den här studien var: 
begreppets inverkan på diskursen och politikens påverkan på begreppet; behovet av riktlinjer och 
verktyg; vikten av att ha ett lokalt perspektiv på planeringen; planerarens roll och personliga ansvar; 
schismen kring jämställdhetsutvärdering av planerarkåren. Den tematiska analysen passade den här 
studien då den stora mängden empiriska data som erhölls genom intervjuerna kunde brytas ner och 
analyseras i grupper för att besvara studiens första frågeställning.  
 
En intervju är enligt Lantz (2013) ett samspel mellan två personer med ojämställda roller, där 
kommunikationen mellan intervjuaren och intervjupersonen ligger till grund för studiens analys. De 
ojämställda rollerna har i den här studien snarare varit positiva då respondenterna haft egenskapen av 
att vara experter. Det har därför varit viktigt för intervjuaren att noggrant analysera varje intervju 
genom den valda teorin för att skapa en egen uppfattning om diskursen. Enligt Lantz (2013) kan en 
kvalitativ analys ge en känslomässig förståelse för nya fenomen och komplexa sammanhang, något 
som bitvis har varit påtagligt i denna studie då dess ämne tenderar att beröra på ett personligt plan.  
 
Det visar sig ofta enligt Lantz (2013) att flera intervjuer på samma tema är jämförbara, vilket är en 
förutsättning vid kvantitativ analys. Det kan dock uppstå skillnader i intervjusvaren, vilka antingen 
kan bero på att intervjuaren givit respondenterna olika möjligheter att svara på frågorna men också på 
att respondenterna faktiskt har olika uppfattningar (Lantz, 2013). Samtliga intervjuer i denna studie är 
jämförbara då de behandlar samma ämne och de yrkesverksamma anses ha samma förhållningssätt till 
diskursen, men det finns tydliga skillnader mellan de olika yrkesgrupperna och deras sätt att arbeta 
med och uttrycka sig kring feministisk stadsplanering. Resultatanalyserna presenterar varje 
genomgående tema och de teoretiska begrepp som kunnat kopplas till dem.  
 
I denna studie har den teoretiska referensramen fungerat som en kompass, efter vilken intervjuaren 
har navigerat i fråga om omfång och fördjupning inom ämnet feministisk stadsplanering. Den 
kvalitativa analysen syftar till att öka kunskapen om feministisk stadsplanering i och hur en som 
yrkesverksam kan arbeta med diskursen.  

4.3 Dokumentanalys 
Berg (2003) menar att dokumentanalys lämpar sig som metod om en vill analysera enskilda officiella 
dokument eller jämföra analyser mellan dokument. I den här studien anses den andra frågeställningen 
besvaras genom en analys av tre för uppsatsen utvalda dokument. Dokumentstudien ämnar utreda 
vilka riktlinjer och verktyg som finns att tillgå kopplat till feministisk stadsplanering. Att analysera 
dokument från olika beslutsnivåer visar på hur diskursen feministisk stadsplanering preciseras inom 
planeringsdisciplinen. Den kvalitativa textanalysen är i denna studie inte aktörscentral, utan det är 
varje dokuments kontenta som är viktig. Dokumentstudien fungerar här som ett komplement till de 
halvstrukturerade intervjuerna då den ger en överblick över hur tydliga verktyg som finns att tillgå 
inom feministisk stadsplanering.  
 
Syftet med dokumentstudien är alltså att genom kvalitativ textanalys analysera huruvida dokumenten 
presenterar, för planerare, relevanta riktlinjer eller verktyg. Det är enligt Østbye (2004) en 
förutsättning att forskaren som utför textanalysen är medveten om och har kunskap om de ingående 
begreppen, perspektiven och frågeställningarna innan hen börjar analysera dokumenten, för att ha en 
riktning i sin analys och lättare förstå dokumentens innehåll. Dessa kriterier anses uppfyllda i den här 
studien då författaren innan dokumentanalysen genomfördes hade genomfört en omfattande 
teorigenomgång.  
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4.3.1 Urval 
Enligt Esaiasson et al. (2004) ska de texter som ingår i den kvalitativa textanalysen värderas utifrån 
deras relevans i sammanhanget. För att erhålla en bredd bland riktlinjer och verktyg för feministisk 
stadsplanering valdes tre dokument från tre olika organisationer (UN-Habitat, Boverket och 
Stockholms stad) på olika beslutsnivåer (globalt, nationellt och lokalt) ut. Förutom att dokumenten 
skulle representera olika beslutsnivåer valdes de ut baserat på hur väl de berörde ämnet stadsplanering 
i relation till feminism, intersektionalitet, jämställdhet och social hållbarhet. En överblick över 
dokumenten ges i tabell 2.  
 
Dokument Organisation Nivå 
Gender Issue Guide: Urban 
Planning and Design 

UN-Habitat Global 

 
Att bygga för en ökad 
jämställdhet 

 
Boverket 

 
Nationell 

 
Från delad till enad stad 

 
Stockholms stad  

 
Lokal 

 
Tabell 2 Översikt över dokumenten, utgivare samt nivå. 

4.3.2 Genomförande, bearbetning och analysmetod 
Det har skett en systematisk dokumentation av analysen, vilken påvisas i studiens resultatdel och de 
sammanfattande riktlinjerna samt verktygen har presenterats i tabeller för att läsaren lättare ska få en 
överblick över de olika dokumentens resultat. Dokumentanalys handlar enligt Altheide (1996) om att 
samla in, bearbeta och tolka dokument. I den här studien användes så kallade primära dokument, det 
är enligt Altheide (1996) de dokument som utgör studieobjekten och är studiens fokus. De dokument 
som presenteras i tabell 2 valdes ut, bearbetades och analyserades utifrån för studien förutbestämda 
teman. Feminism och intersektionalitet var centrala teman för databearbetningen men till följd av 
deras knappa existens gjordes en avvägning att begrepp som genus, genuskänslig (eng. gender 
sensitive), jämställdhet och social hållbarhet fungerade som synonymer så länge kontexten var rätt. 
Dokumentet från UN-Habitat har översatts från engelska till svenska av uppsatsens författare, med 
hjälp av översättningstjänsten Tyda.se. I högsta möjliga mån har de motsvarande engelska orden 
använts.  
 
Hodder (1994) menar att dokument är en viktig informationskälla så till vida att de är bestående över 
tid och att de kan tolkas fristående från dess upphovsman. Det är vad som har gjorts i analysen i denna 
studie. Analysen har delvis varit normativ då relevansen av dokumentens riktlinjer värderats, men 
även komparativ då resultatet från varje dokument jämförts med varandra och intervjuresultaten. Det 
är just den komparativa jämförelsen som är behållningen med dokumentanalys menar Bergström och 
Boréus (2005) då analysen ger överblick över innehållets värde.  

4.4 Studiens validitet och reliabilitet 
Giltigheten hos den kvalitativa analysen bestäms enligt Lantz (2013) av hur väl helhetens mening har 
blivit bevarad, men även på dess interna subjektivitet och dess externa validitet. Den externa 
validiteten (giltigheten) beskriver hur väl begreppen som används i analysen är förankrade i teorin, 
samt sambanden mellan begreppen (Lantz, 2013). Studiens validitet påvisas i den här studien genom 
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kopplingen mellan empirin och teorin, vilken är god. Enligt Denscombe (2010) uppnås validitet i 
kvalitativa studier genom att studien återger hur empirin samlats in och bearbetats, något som 
noggrant görs i uppsatsens metod. Dessutom har datainsamlingen gjorts under ett par månaders tid, 
vilket här anses öka studiens validitet då erfarenheter från den första datainsamlingen anses ha 
förbättrat datainsamlingen i den sista. Därmed har studien hög validitet. Dokumentanalysen anses 
tillförlitlig för studien då texterna som undersökts inte är framtagna för att svara på studiens 
frågeställning specifikt. Behållningen med dokumentanalys är enligt Merriam (1994) att dess data är 
objektiv. Något som är positivt i relation till intervjuerna vilka ofrånkomligt blir subjektiva. 
Dokumentanalysen ger på så vis kompletterande information till intervjuerna och bekräftar 
respondenternas arbetssätt objektivt. Bedömarreliabiliteten i samband med dokumentanalysen anses 
varit god då författaren varit väl medveten om dokumentens ingående begrepp.  
 
Studiens reliabilitet, dess tillförlitlighet och förmåga att återupprepas anses vara god då uppsatsens 
metodkapitel förklarar hur genomförandet av intervjuerna samt dokumentanalysen har gått till. 
Studiens tillförlitlighet ökar nämligen enligt Denscombe (2010) genom att studiens genomförande 
dokumenteras och återges detaljerat så att en upprepning av den kan ske. Däremot är det svårt att 
bevisa att intervjuerna är fullständigt tillförlitliga med tanke på deras subjektivitet. Det vill säga den 
möjliga inverkan valet av respondenter och personliga åsikter har. Studiens tillförlitlighet höjs av 
användandet av teknisk utrustning och transkribering.  
 
Studiens generaliserbarhet anses vara god då analysen mynnar ut i konkreta förhållningssätt och 
rekommendationer kopplade till görandet av feministisk stadsplanering. Enligt Lantz (2013) är 
resultatens praktiska värde helt beroende på deras tillförlitlighet och trovärdighet. I den här studien 
anses analysen vara både tillförlitlig och trovärdig. Tillförlitlig då författaren noggrant, genom 
transkribering, har analyserat respondenternas svar utan att väva in sina egna åsikter och trovärdig då 
det valda teoretiska perspektivet är av relevans för studiens syfte.  

4.5 Källkritik 
Urvalet av akademiska texter och litteratur i denna studie har värderats i förhållande till relevansen för 
studiens frågeställningar. Teoridelen är baserad på både nationell och internationell litteratur för att 
studien skulle erhålla en bred överblick över diskursen. Något som ansågs viktigt i och med att 
mängden teori inom ämnet är begränsad. Dokumentanalysen innehåller dokument från såväl global 
nivå (UN-Habitat), som nationell (Boverket) och lokal (Stockholms stad) för att identifiera 
genomgående teman från framstående organisationer på de olika nivåerna. Den använda litteraturen i 
teoridelen anses tillförlitlig då de olika skrifterna ständigt har utvärderats efter deras grad av 
återkommande i annan litteratur. Risken med att utgå från ett relativt begränsat antal akademiska 
källor är att de riskerar att vara partiska, därför har oberoende källor från många olika författare 
använts.  
 
Då studien är baserad på kvalitativ empiri har det funnits en risk att resultatet påverkats av både 
respondenternas och författarens subjektiva upplevelser. Den risken har minimerats genom att 
intervjufrågorna har liknat varandra i varje intervju samt genom att respondenterna har kommit från 
olika delar av planerarkåren.  
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4.6 Etiska överväganden 
Det finns enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra huvudkrav vilka är relevanta för det grundläggande 
individskyddskravet, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet är uppfyllt i samtliga intervjuer då alla respondenter blev 
underrättade om syftet med studien och deras möjliga bidrag till den. Samtyckeskravet är uppfyllt då 
respondenterna gav samtycke till att delta samt till att resultatet av intervjuerna skulle redovisas i 
studien, och likaså ges samtliga respondenter möjlighet att i efterhand redigera sina uttalanden. 
Konfidentialitetskravet uppfylls i och med att respondenterna inte presenteras vid sina riktiga namn 
utan benämns enligt pseudonymer. Det har dock gjorts en avvägning i fråga om respondenternas 
anonymitet och studiens trovärdighet där respondenternas arbetsplatser redovisas för att valet av 
begrepp och politikens inverkan skulle kunna diskuteras. Nyttjandekravet möts i och med att det 
resultat som har samlats in från intervjuerna enbart har använts i forskningssyfte i denna studie, det 
vill säga inte spridits vidare på andra sätt.  
 
Gällande etiska överväganden i samband med dokumentanalysen har endast offentliga dokument från 
välkända organisationer använts.  

 Resultat 
I följande kapitel presenteras det empiriska material som har inhämtats från dokumentanalysen och 
de semistrukturerade intervjuerna. Kapitlet är indelat i två delar, den första delen utgörs av en 
kvalitativ textanalys som innehåller för uppsatsen relevanta riktlinjer och verktyg vilka återfinns i 
olika dokument, och den andra delen presenterar intervjupersonernas upplevelse av feministisk och 
jämställd stadsplanering i deras yrkesliv.  

5.1 I praktiserandet av feministisk stadsplanering, vilka riktlinjer och 
verktyg finns att tillgå i olika planeringsdokument? 

Här presenteras det resultat som har inhämtats genom analys av tre för studien utvalda dokument, ett 
globalt, ett nationellt och ett lokalt. Detta avsnitt avser svara på studiens första frågeställning och 
komplettera frågeställning nummer två i den slutgiltiga diskussionen. Metoden som har använts här 
är dokumentanalys.  
 
Inget av de tre dokument som har analyserats innehåller begreppet feministisk stadsplanering. 
Däremot förekommer termerna genus, genuskänslig, kön, jämställdhet och social hållbarhet. Dessa 
termer tolkas av författaren som synonymer till feministisk stadsplanering. Studiens författare tolkar 
samtliga rapporter som att alla har ett intersektionellt perspektiv på planeringen, då de inte bara 
fokuserar på skillnader mellan kvinnor och män utan även belyser bland annat skillnader i etnicitet, 
funktionsförmåga, socioekonomisk status, utbildningsgrad och ålder som avgörande i fråga om 
jämställdhet. Då det intersektionella perspektivet uppkommit ur (bland annat) postmodern feministisk 
teori (Lykke, 2003), anses de tre dokumenten behandla feministisk stadsplanering, om än indirekt. De 
riktlinjer och verktyg som genom dokumentanalysen anses återkommande i de tre olika dokumenten 
betraktas i den här studien ha potential att klassas som universella planeringsmetoder som kan 
appliceras på vilken kontext som helst. Det vill säga metoder som kan användas av gemene planerare 
för att planera för jämställdhet genom ett feministiskt perspektiv. De riktlinjer som i den här studien 
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anses vara extra betydelsefulla för görandet av feministisk stadsplanering är markerade med röda 
punkter i avsnitten Vad?/Hur? under varje dokumentanalys.  
 
Efter att varje dokument har presenterats utvärderas huruvida riktlinjerna och verktygen har betydelse 
för praktiserandet av feministisk stadsplanering eller ej. Att de har betydelse innebär att ett 
anammande av de kan fungera som vägledning i en planerares arbete med ett översätta teorin till 
praktiken och frambringa jämställdhet genom sin planering.  

5.1.1  “Gender Issue Guide: Urban Planning and Design”, UN-Habitat 
Dokumentet är en av flera delrapporter vilket återfinns i huvuddokumentet Gender and Urban 
Planning: Issues and Trends (UN-Habitat, 2012a). Utifrån författarens tolkning av huvuddokumentet 
anser UN-Habitat att genuskänslig stadsplanering (eng. gender sensitive) bör utgå från människornas 
erfarenheter och behov. Vidare tolkas det av författaren som att den fysiska utformningen av platser 
och offentliga rum ska formas utifrån såväl kvinnors som mäns sociokulturella behov. Dokumentet 
Gender Issue Guide: Urban Planning and Design är en handbok som syftar till att: öka förståelsen 
kring jämställdhetsaspekten inom stadsplaneringen, utveckla metoder för att tackla 
jämställdhetsfrågor i särskilt utpekade områden, integrera ett genusperspektiv inom politiken, i projekt 
och i program för hållbar utveckling, samt institutionalisera jämställdhetsintegrering och jämställdhet 
mellan könen genom att ha ett genusperspektiv i genomförandefasen av projekt och samtidigt 
övervaka samt utvärdera jämställdhetsintegreringen (UN-Habitat, 2012b). I förhållande till den här 
studien tolkas dokumentet som att planeraren enligt UN-Habitat har en central roll som nyckelaktör, 
och att hen ska ha ett intersektionellt perspektiv på planeringen då det inte bara är kvinnornas kön som 
har visat sig leda till ojämställdhet, utan även deras identitet.  
 
Den fysiska planeringen på stadsnivå ska enligt UN-Habitat (2012b) verka för att utvidga och förtäta 
staden i fråga för att bland annat stärka de sociala interaktionerna och minska behovet av mobilitet. 
Det är även enligt UN-Habitat viktigt att planera för täta blandstäder i vilka bostadsområdena är 
promenadvänliga, erbjuder en stor variation av tjänster och är inkluderande. Enligt UN-Habitat 
(2012b) kommer den fysiska utformningen på så vis öka det sociala kapitalet bland städernas 
invånare. En tredje sak de anser att stadsplanerare ska arbeta för är skapandet av livfulla offentliga 
platser, för att minska brottsligheten och öka tryggheten samt för att förbättra rörligheten och öka 
gemenskapen i området i fråga. Det är enligt UN-Habitat (2012b) viktigt att stadsplaneringen på 
kommunal nivå förbättras och att planeringen utgår från kvinnan, eftersom det enligt dem förbättrar 
staden för alla (även de marginaliserade männen).  
 
UN-Habitat (2012b) har i sin rapport formulerat ett ramverk utifrån vilket jämställdhetsperspektivet 
kan integreras i såväl olika planeringsprojekt som i politiken och i institutioner. Ramverket består av 
en förberedande fas, en genomförandefas och en avslutande fas som syftar till att övervaka och 
utvärdera hur väl jämställdhetsperspektivet har integrerats. Den förberedande fasen karaktäriseras av 
att de som arbetar med jämställdhetsintegrering måste förstå vad jämställdhet innebär, definiera vad 
det betyder för den specifika kontexten, samt bestämma hur integreringen ska ske. I 
genomförandefasen är det viktigt att man har tydliga mål med jämställdhetsintegreringen samt ser till 
att samtliga ingående aktörer dels har kunskap om ämnet men även att de har bra kommunikation och 
samarbete. I denna fas ska det även säkerställas att kvinnor inkluderas i planeringsprocessen på 
samtliga nivåer i samhället. I slutet av ett projekt ska de uppsatta målen utvärderas programmets 
inverkan utvärderas.  
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UN-Habitat (2012b) anser att alla policyer, projekt och verktyg måste anpassas till dess specifika 
kontext, men menar att de allmänna strategier de har tagit fram kan användas för att belysa bredden av 
jämställdhetsfrågorna. De strategier UN-Habitat (2012b) har tagit fram gällande hur en kan arbeta 
med jämställd stadsplanering är följande: 
  
Vad? Hur? 

 Genomföra jämställdhetsanalyser i 
samtliga projekt och inom  
organisationer.  
 

Genom tydligt uppsatta mål fastställa att 
jämställdhetsperspektivet finns med i samtliga delar av ett 
projekt, och om kunskapen om jämställdhetsintegrering inte 
finns internt ska en expert anställas. Det är även viktigt att 
involvera både kvinnor och män (av olika åldrar) i 
planeringsprocessen och ha en tydlig plan för hur deras 
erfarenheter ska implementeras i planeringen. Här ingår det 
även att identifiera vilka som kommer till tals i processen.  

 
 Samla in könsuppdelad statistik.  

 

 
Genom att påvisa hur kvinnor upplever vardagen och det 
offentliga rummet kan det utformas på ett sätt som förbättrar 
deras upplevelse av det. Genom att utföra fler undersökningar 
och föra mer statistik kan undersökningar och beslut i högre 
grad underbyggas med fakta.  

 
 Jämställdhetsintegrera både den 

nationella och den lokala politiken.  

 
Genom att se till att all politik utgår från de mänskliga 
rättigheterna samt genom att utbilda alla aktörer i hur 
jämställdhetsperspektivet kan omsättas i verkligheten. En 
viktig del är även att öka medborgardeltagandet i 
planeringsprocessen och en annan att genom media öka den 
allmänna medvetenheten om jämställdhetsläget.  

 
 Uppmuntra kvinnors deltagande på 

gräsrotsnivå. 
 

 
Genom att på en lokal nivå erbjuda föreningar utbildning i 
kvinnors rättigheter samt jämställdhet. Det är även viktigt att 
erbjuda marginaliserade kvinnor ledarskap- eller 
planeringsutbildning så att det kan delta i medborgardialoger, 
samt ha ett närma samarbete och kontinuerlig kommunikation 
med lokala kvinnoorganisationer. Ännu en viktig åtgärd är att 
på planeringskontoren anställa lika många kvinnor som män.  

 
 Engagera män och pojkar att 

förespråka kvinnors rättigheter och 
jämställdhet.  
 

 
Genom att organisera workshops där deltagarna erhåller 
kunskap om vikten av jämställdhet.  
Det är även viktigt att se över mediabilden av män och 
anpassa den så att lokala förmågor lyfts samt bjud in bra 
manliga förebilder till medborgardialogerna.  

 
 Upprätta deltagande- och 

övervakningsstudier för kvinnor.  
 

 
Genom att låta kvinnorna i ett område ingå i utvärderingen av 
det specifika projektet samlas den lokala kunskapen och 
upplevelsen av det in. En förutsättning för att 
deltagandestudierna ska gå att genomföra är att det utvecklas 
verktyg och strategier för hur insamlingen av kunskap ska 
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ske, men även en mall för hur utvärderingen av informationen 
ska ske.  

 
Skapa jämställda och inkluderande 
offentliga rum.  
 

 
Genom ett nära samarbete mellan stadsplanerare, designers, 
arkitekter, kvinnor och olika gräsrotsrörelser. Den fysiska 
planeringen ska se till att det är lätt att nå och röra sig på 
platsen, det är bra belysning, det är välskyltat, det är fri sikt 
överallt och att det erbjuds en mängd olika faciliteter för alla 
invånare, samt att platsen går att anpassa efter årstid och 
därmed nyttjas året runt.  

 
 Erbjuda utbildning i genus och 

jämställdhet till nyckelaktörer 
 

 
Genom att till exempel stadsplanerare, arkitekter, poliser eller 
lokala kvinnliga ledare för vidare sin kunskap ökar 
medvetenheten kring könsdiskriminering i projekten.  

Dokumentets betydelse för den feministiska stadsplaneringspraktiken 
Utifrån dokumentanalysen går det att konstatera att UN-Habitat förespråkar en genuskänslig 
stadsplanering som utgår från människans behov och den lokala kontexten. Författarens tolkning av 
dokumentet är att UN-Habitat anser att en bra fysisk utformning av en stad stärker den sociala 
interaktionen samt ökar det sociala kapitalet i den. Vidare konstateras att planeringen enligt UN-
Habitat bör tillfredsställa både kvinnors och mäns sociokulturella behov, men utgå från kvinnorna då 
deras perspektiv gynnar alla. Alla dessa konstateranden kan fungera som betydelsefulla insikter för 
stadsplanerare som vill översätt den feministiska planeringsdiskursen i praktiken.  
 
Dokumentet presenterar enligt författaren snarare övergripande riktlinjer för stadsplaneringens mål, 
det vill säga tillvägagångssätt för att jämställdhetsintegrera stadsplaneringen, än konkreta verktyg. 
Samtliga riktlinjer som UN-habitat presenterar i dokumentet anses av den här studiens författare vara 
värdefulla i görandet av feministisk stadsplanering, det vill säga för gemene planerare i dennes arbete.  

5.1.2 ”Vidga vyerna - Planeringsmetoder för trygghet och jämställdhet”, Boverket 
Detta dokument är enligt Boverket (2010b) ett förslag på hur yrkesverksamma kan arbeta med 
trygghets- och jämställdhetsfrågor i samhällsplaneringen. Dokumentet vänder sig till planerare 
explicit och poängterar att ”Genom att integrera trygghets- och jämställdhetsfrågor vid planering och 
när byggnader utformas kan du som planerare vara med och främja den sociala utvecklingen.” 
(Boverket, 2010b, 3). Genom dokumentanalysen går det att konstatera att Boverket anser att den 
sociala dimensionen i planerarens arbete fördjupas ytterligare om hen har ett intersektionellt 
perspektiv på planeringen.  
 
Utifrån dokumentanalysen av Boverkets rapport framgår det att de efterlyser en kunskapshöjning av 
planerarkåren, framförallt menar de att vetskapen om följande begrepp ger grundkunskap i 
jämställdhet: jämställdhet, jämlikhet, genus, kön, makt, trygghet, brottsförebyggande, 
trygghetsskapande, rädsla och risk. Kopplat till den här studien är det begrepp som anses vara 
relevanta för en planerare att vara medveten om på grund av att de hjälper till att uppmärksamma de 
strukturer som finns i dagens samhälle samt inom planeringsprocessen. Det är enligt Boverket 
(2010b) först när kunskapen finns inom planerarkåren som vidare frågor kan ställas och nya lösningar 
kan identifieras i planeringsprocessen.  
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Enligt dokumentet verkar det som att Boverket anser att det förutom att det är viktigt att det sker en 
kunskapshöjning gällande jämställdhet inom planerarkåren, är viktigt att samarbetet mellan olika 
yrkesgrupper inom branschen förbättras och att planerare börjar samverka mer med medborgarna 
genom hela planeringsprocessen (främst i tidiga skeden). Det är enligt Boverket (2010b) planerarens 
ansvar att initiera medborgardialog samt ansvara för att deltagarnas erfarenheter integreras i 
planeringen och att de får återkoppling under projektets gång. I rollen som planerare är det enligt 
dokumentet viktigt att utveckla sin förmåga att vara en bra både samtals- och processledare. Det 
tolkas vidare som att planeraren inte ska ta rollen som expert utan snarare fungera som ett bollplank 
och vara medskapare, tillsammans med medborgarna. Utifrån dokumentanalysen går det att konstatera 
att ett nära samarbete mellan planeraren och medborgarna ger upphov till en mer jämställd 
stadsplanering. Den jämställda stadsplaneringen genererar enligt Boverket trygghet och möjlighet att 
röra sig fritt, vilket anses vara en demokratisk rättighet för både kvinnor och män. Boverket (2010b) 
anser att planerarkåren behöver utveckla bättre planeringsunderlag genom att mäta kvinnor och mäns 
upplevelser av den fysiska miljön. Samtidigt poängterar de att det är viktigt att samtliga planerare är 
medvetna om att statistik endast visar rådande strukturella problem och inte de framtida behoven och 
strukturerna.  
 
Boverket (2010b) anser att det i arbetet med jämställdhetsintegrering är viktigt att anpassa metoden 
efter den specifika kontexten. Det kan enligt dokumentet handla om en metod eller en kombination av 
flera. Det är enligt Boverket (2010b) mycket viktigt att planeraren genomför ett gediget förarbete samt 
noggrant dokumenterar processen för att senare kunna dela med sig av sin erhållna kunskap. De 
metoder för jämställdhetsintegrering som Boverket (2010b) presenterar i dokumentet har grupperats 
och presenteras i stycket nedan. 
 
Vad? Hur? 

 Synliggöra strukturella skillnader 
mellan kvinnor, män, flickor och pojkar.  

Genom insamling, eller endast användande, av könsuppdelad 
statistik. Det är även viktigt att ta reda på vad 
könsskillnaderna kan bero på då statistiken endast påvisar 
aktuella könsskillnader och inte orsaken till de.  

 
 Mäta trygghet.  

 

 
Genom att genomföra trygghetsundersökningar i form av 
enkäter före och efter åtgärd i den fysiska miljön. Det är 
viktigt att planeraren är medveten om att de mest värdefulla 
synpunkterna riskerar att utebli i enkätundersökningar.  
En annan metod för att mäta trygghet är djup-, telefon-, eller 
fokusgruppsintervjuer genom vilka det finns en möjlighet att 
nå de personer som undviker att svara på enkäter samt erhålla 
en bred förståelse.  

 
 Utforma checklista. 

 
Genom att använda sig av befintliga, eller genom att utveckla 
en egen checklista kan jämställdhetsperspektivet i 
planeringen säkerställas. Checklistan ska fungera som ett 
verktyg för att integrera jämställdhet i projekt.  

 
 SWOT-analys. 

 
Genom att undersöka styrkor, svagheter, möjligheter och hot i 
nuläget kan man som planerare erhålla nyttig information om 
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vad som måste utvecklas. Planeraren bör föra en 
medborgadialog innan SWOT-analysen genomförs. 

 
 Värdering av människors uppfattning 

av platser, i diagram.  

 
Genom att använda värderosen vilken är en metod för analys 
samt ett verktyg för att redovisa konsekvenser utifrån till 
exempel social hållbarhet (där jämställdhet är inkluderat) utan 
att ange exakta siffror. Värderosen används i dialog med 
aktörer och medborgare.  
 
Genom metoden värdering av stadsmiljö kan planeraren öka 
medborgarperspektivet i processen genom att utvärdera 
människors känslor. Metoden sker i fyra steg: 
karaktärsbeskrivning, enkätundersökning, presentation och 
diskussion om resultat.  

 
Tidsgeografi.  

 
Genom att undersöka hur människor använder tiden och de 
offentliga rummen kan planeraren erhålla kunskap om de 
begränsningar och möjligheter som finns.  

 
Mentala kartor.  

 
Genom att låta flera personer, enskilt, markera upplevelser av 
den fysiska miljön och analysera det resultatet kan 
uppfattningen av miljön testas mot planeringsförslaget och på 
så vis ge insikter kring det.  

 
Trygghetsvandring och Jämställdhets 
sightseeing.  

 
Genom att genomföra en promenad i kombination med ett 
möte där jämställdhets- och trygghetsfrågor diskuteras 
erhåller planeraren kunskap om den fysiska miljön och de 
sociala perspektiven, samt kan etablera en personlig relation 
med medborgarna.  
Jämställd sightseeing är samma typ av metod, men skillnaden 
är att den genomförs med en busstur. Planeraren kan du 
erhålla information om ett större geografiskt område.  

 
 Medborgardialog.  

 
Genom att genomföra designdialog,  
workshops med olika teman vilka leds av en processledare 
sker ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan planeraren och 
deltagarna. Målet med analys- och visionsarbetet är att 
identifiera problem i den fysiska miljön.  
 
Charette är en annan metod planeraren kan använda för att 
erhålla alternativa planförslag. Metoden är uppbyggd i tre 
delar: kritik, vision och mål, vilka genomförs inom ett par 
dagar. Arbetet utgår från deltagarnas intressen.  

 
Rumsintegrationsanalys.  

 
Genom att genomföra en Space Syntax-analys kan planeraren 
erhålla kunskap om hur utformningen av den fysiska miljön 
påverkar människornas liv.  
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Ortsanalys.  

 
Genom att planeraren belyser viktiga teman genom dialoger 
med berörda medborgare erhålls lokal kunskap som är av 
värde för planeringsunderlaget.  

 
Identifiera barnets perspektiv.  

 
Genom att arbeta med metoden barnkonsekvensanalys kan 
planeraren identifiera barn och ungas behov och 
uppfattningar om den fysiska miljön. 
 
Även metoden barnkartor i GIS inbringar kunskap om hur 
unga upplever utemiljön, samt visar på vad de önskar ändra 
på. Planeraren använder sig då av ett digitalt ritverktyg samt 
en för projektet specifikt utformad enkät. Båda metoderna bör 
anpassas efter den lokala kontexten.  

Dokumentets betydelse för den feministiska stadsplaneringspraktiken 
Utifrån dokumentanalysen går det att konstatera att planeringen kan generera social utveckling om en 
som planerare integrerar jämställdhet och trygghet i sitt arbete. Det är enligt Boverket fördelaktigt att 
ha ett intersektionellt perspektiv för att fördjupa planeringens sociala dimension. Enligt dokumentet 
efterfrågar även Boverket ett utvecklat planeringsunderlag samt en ökad kunskapshöjning inom 
planerarkåren för att det ska vara möjligt att nå målet med en trygg och jämställd stadsplanering.  
 
Dokumentet erbjuder konkreta verktyg planerare kan bruka och anpassa till en lokal kontext. Fokus 
ligger enligt analysen på att aktivera medborgarna för att skapa en jämställd stadsplanering. En del av 
verktygen som presenteras i dokumentet anses av författaren till denna studie korrelera med 
riktlinjerna i de andra två dokumenten. Dokumentet har således betydelse för den feministiska 
stadsplaneringspraktiken på så vis att det erbjuder verktyg gemene planerare kan anpassa till sitt 
arbete.  

5.1.3 ”Från delad till enad stad”, Stockholms stad 
Dokumentet är en delrapport framtagen av Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm och syftar 
till att stärka det sociala hållbarhetsperspektivet i stadsplaneringen (Stockholms stad, 2016). I 
dokumentet redogörs för rekommendationer och åtgärder som staden själva kan arbeta utifrån för att 
skapa social hållbarhet. Stockholms stad (2016) menar att stadsplaneringen kan bidra till jämställda 
livsvillkor, ökad tillit och socialt kapital, ökat utbud av bostäder och trygga offentliga rum. 
Planeringen bör enligt Stockholms stad (2016) baseras på kontinuerliga analyser och kunskap om 
stadens utveckling. I samband med utvecklingen av staden ska fokus enligt staden ligga på att värna 
den lokala platsidentiteten och det sociala kapitalet.  
 
Dokumentet redovisar både rekommendationer för stadens översiktsplanering samt konkreta åtgärder 
som ska stärka strukturerna kring planeringen och främja socialt hållbar stadsplanering. En tolkning 
av dessa riktlinjer presenteras nedan. 
 
Vad? Hur? 
Undersöka stadens rumsliga 
förutsättningar.  

Genom att genomföra stadsbyggnadsanalyser kan rumsliga 
egenskaper och potentiell markanvändning påvisas. En metod 
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är räckviddskartor vilka indikerar platsens influensområde. 
För att sedan påvisa vilka förutsättningar och vilken potential 
som finns i området i fråga kan jämförande analyser 
genomföras. 

 
 Precisera målen med varje projekt. 

 
Genom att klargöra hur projektet förväntas utvecklas på lång 
och på kort sikt säkerställs det sociala 
hållbarhetsperspektivet.  

 
Prioritera gatan som mötesplats. 

 
Genom att organisera stadsrummet och markanvändningen så 
att materiella och mänskliga resurser tillgängliggörs. Det är i 
detta arbete viktigt att förbättra den rumsliga tillgängligheten 
samt placera entréer ut mot gatan. 

 
 Prioritera mänsklig interaktion.  

 
Genom att planera det offentliga rummet så att samspel 
uppstår mellan individerna som vistas i det. Genom att 
planera stadens offentliga rum så att dess invånare att röra sig 
mer fritt motverkas stigmatisering och uppkomst av 
fördomar. 

 
Främja utvecklandet av det sociala 
kapitalet. 

 
Genom att planera för ett ökat socialt utbyte mellan 
individerna i samhället. 

 
Främja genomströmning och blandning.  

 
Genom att planera för god genomströmning och blandning, 
till exempel genom markanvändningsåtgärder eller 
förändringar av den rumsliga strukturen och sambandet. En 
koncentration av målpunkter, tillgänglighet i gatunätet och 
närhet till välintegrerade stråk måste prioriteras i planeringen 
för att öka inflödet till en plats.  
 

 
Minska segregationen.  

 
Genom att identifiera de stadsdelar som är rumsligt 
segregerade och vidta stadsbyggnadsåtgärder. 

 
 Stärka det mellankommunala arbetet. 

 
Genom att inte begränsas av de administrativa 
kommungränserna utan samarbeta inom regionen för att möta 
stadens sociala utmaningar. 

 
 Utveckla kompetensen om socialt  

hållbar stadsplanering. 

 
Genom att satsa på utvalda profilprojekt för social hållbar 
stadsutveckling främjas kunskaps- och metodutvecklingen. I 
kommunens arbete ska forskningsnära samverkan för 
kunskapsutveckling prioriteras, och interna 
utbildningsinsatser ska anpassas till de olika förvaltningarna. 

 
 Stärk det lokala medskapandet. 

 
Genom att utveckla framgångsrika sätt för samverkan och 
samordna områdesplaneringen med lokala 
utvecklingsprogram ska syftet med planeringen ge sig uttryck 
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i den fysiska miljön. På så vis stärks det lokala medskapandet 
i stadsplaneringen. 

 
 Utveckla verktyg som styr 

stadsplaneringen mot en jämlik och 
sammanhållen stad. 

 
Genom att skapa nya former av analyser och verktyg.  
En analysmodell som kommunen snart har arbetat fram och 
som syftar till att integrera socialt värdeskapande i hela 
planeringsprocessen är modell för socialt värdeskapande 
analys (SVA). Att använda sociala stadsrumsanalyser för att 
platser med behov av är en annan metod planerare kan 
använda sig av.   

 

Dokumentets betydelse för den feministiska stadsplaneringspraktiken 
Utifrån dokumentet går det att utläsa att kommunen anser att god stadsplanering kan generera bland 
annat ökat socialt kapital och mer trygga offentliga rum. Planeringen som sådan ska enligt 
dokumentanalysen vara platsspecifik och lokalt förankrad för att generera mångfald inom stadens 
stadsbyggnadskaraktär. Utifrån dokumentanalysen identifieras ett behov hos Stockholms stad att 
stärka förutsättningarna för lokalt medskapande samt ett behov av att förbättra de redan existerande 
stadsplaneringsverktygen. Dokumentet lägger framförallt stor vikt vid kunskapsspridning och internt 
kompetenshöjande, vilket således klassas som viktigt för planeringspraktiken. Arbetet med att ta fram 
den socialt värdeskapande analysen verkar dels stödja planerarna i sitt eget arbete men också sprida 
kunskap om värdet av att integrera behovet av socialt värdeskapande externt.  
 
Dokumentet erbjuder generella riktlinjer för den lokala kontexten. Riktlinjer som likväl skulle kunna 
appliceras på en annan nivå. Dokumentet anses utifrån analysen ha betydelse för den feministiska 
planeringspraktiken på så vis att det tillhandahåller riktlinjer som en planerare kan förankra sitt arbete 
i, och sträva efter. Det krävs dock en anpassning av dessa riktlinjer till den lokala kontexten om ökad 
platsidentitet och socialt kapital ska erhållas.  

5.2 Hur betraktar yrkesverksamma feministisk stadsplanering som 
planeringsmetod? 

I detta avsnitt redogörs för den empiri som har inhämtats från de fem halvstrukturerade intervjuerna. 
Det vill säga fem yrkesverksammas erfarenheter av att arbeta med jämställd eller feministisk 
stadsplanering. Denna resultatdel är indelad i tre tematiska avsnitt vilka är baserade på intervjuernas 
återkommande innehåll samt den här studiens andra frågeställning.  
 
För att förstå hur det är att arbeta med feministisk och jämställd stadsplanering, hur teorin kan 
översättas till praktiken, redovisas de fem genomförda intervjuerna nedan. Respondenterna vars svar 
utgör intervjustudien är Anna (projektledare för olika utvecklingsprojekt inom social hållbarhet, 
Stockholms stad), Eva (projektchef för det sociala hållbarhetsprojektet Fokus Skärholmen, 
Stockholms stad), Maria (programansvarig för Hållbara städer på tankesmedjan Global Utmaning), 
Karin (socialantropolog och medförfattare till rapporten Urban Girls Movement på tankesmedjan 
Global Utmaning) och Kristina (kulturgeograf som arbetar med processledning kopplat till social 
hållbarhet på konsultföretaget WSP).   
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5.2.1 Begreppet feministisk stadsplanering per se 

Bristande definition och behov av anpassning  
I samtliga intervjuer har ämnet feministisk kontra jämställd stadsplanering berörts, mer eller mindre 
ingående. Gemensamt för samtliga respondenter är svårigheten att definiera begreppet feministisk 
stadsplanering, men sammantaget landar alla i att det är känt att om planeringen av en stad utgår från 
kvinnor (och barn enligt Anna och Eva) så fungerar den sannolikt bra för alla. Gemensamt för Anna, 
Maria och Karin är synen på jämställd stadsutveckling som erkännandet av de strukturella skillnader 
som finns mellan kvinnor och män i en stad, samt viljan att förändra de. Anna (personlig 
kommunikation, 25 mars 2019) menar att ”jämställd stadsutveckling handlar om att erkänna att det 
finns strukturella skillnader och att det finns skillnader mellan hur kvinnor och män mår och lever i 
staden och att vilja göra något åt det.”.  
 
Alla respondenter är medvetna om att det är stora skillnader mellan hur kvinnor jämfört med män 
använder och upplever en stads offentliga rum. Anna anser att det är fördelaktigt att planeringen har 
ett feministiskt perspektiv och att det finns skillnader mellan kvinnor och män som påverkar 
planeringen.  
 

Man brukar ju säga att om man planerar staden för kvinnor och barn så funkar den oftast för 

alla. Så det är väl egentligen jämlik stadsplanering, bara att vi vet ju att mellan gruppen män 

och gruppen kvinnor finns ändå skillnader som man inte kan bortse från. Att det är jättestora 

skillnader vad gäller trygghet, vad gäller hur vi rör oss i staden, hur vi använder oss av 

offentliga rummen. Så att använda sig av det kunskapsupplaget och försöka motverka det. 

(Anna, personlig kommunikation, 25 mars 2019) 

 
Anna poängterar, apropå skillnaden i användning av det offentliga rummet mellan kvinnor och män, 
att kvinnor har mer komplicerade rörelsemönster än män då de i högre utsträckning lämnar och 
hämtar barn på förskola och skola, handlar mat samt uträttar andra ärenden på vägen till och från 
jobbet. De mer komplicerade rörelsemönstren hos kvinnor kan enligt Eva bero på att kvinnor tenderar 
att undvika platser till följd av den upplevda känslan av otrygghet. Två av respondenterna menar även 
att de i sitt arbete, i samband med olika dialoger, har upplevt att kvinnor vittnar om avsaknaden av 
platser att hänga på där de känner sig trygga och inte blir förvisade av män. Men det är enligt Maria 
viktigt att påpeka att feministisk stadsplanering inte endast handlar om att placera caféer intill 
lekplatser. Vilket tolkas som att Maria anser att det krävs större insatser, på flera plan. Det vill säga 
inte bara anpassa det offentliga rummets fysiska utformning efter kvinnans nuvarande behov, som 
beror på hennes underordnande mannen, utan även att de fysiska lösningarna måste underbyggas med 
medborgardialog och undersökningar för att faktiskt göra skillnad.  
 
Genomgående i samtliga intervjuer är även begreppet feministisk stadsplanerings potentiella 
synonymer. Anna menar att om det är allmänt känt att det är skillnad mellan hur kvinnor och män 
förhåller sig till det offentliga rummet kan diskursen likväl benämnas jämlik stadsplanering. Det är 
enligt Anna endast en terminologiskillnad mellan feministisk och jämställd stadsplanering, men det 
väsentliga är att båda diskurserna strävar efter samma resultat - jämställdhet. Att målet och resultatet 
är det essentiella i diskussionen är något även Maria instämmer med.  
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Jag lägger ingen skillnad i begreppet, jag lägger skillnad i resultatet. Om resultatet blir lika så 

får man kalla det vad man vill liksom. Och jag tror att det är smart och klokt oftast att anpassa 

sin diskurs om man vill få med folk på tåget och det är det som hela processen handlar om 

(…) jag menar blir resultatet att kvinnor och flickor särskilt i utsatta grupper inkluderas och 

att miljön anpassas efter deras behov då kan man kalla det alla grejer tycker jag. 

(Maria, personlig kommunikation, 17 april 2019).  

 
Skillnaden i begrepp är alltså betydelselös så länge resultatet blir detsamma. Dessa resonemang tolkas 
här som att fokus snarare ska ligga på målet (jämställdhet) än medlet (begreppet), och om målet blir 
detsamma spelar medlet mindre roll.  
 
Maria betonar vikten av att anpassa begreppet till dialogpartnern, i sitt arbete använder hon inte alltid 
begreppet feministisk. Bakgrunden till detta menar hon är att människor på olika platser i Sverige, och 
i världen, är olika mottagliga för det. Maria säger att: 
 

I till exempel Umeå kan man säga feministisk stadsplanering utan att någonting drar till sig 

öronen där. De har jobbat länge med det. Medan i Stockholm så tänker man på snöröjningen, 

och då får man prata om jämställd och jämlik, och det funkar ju. Eller rättvis i vissa fall, eller 

vad man nu väljer. (Maria, personlig kommunikation, 17 april 2019).  

 
Enligt Maria orsakar begreppet till exempel inte någon uppståndelse i Umeå då kommunen har arbetat 
med diskursen under en lång tid, medan det i Stockholm är direkt kopplat till den feministiska 
snöröjningen som väckte debatt för några år sedan. Med bakgrund av den negativa förknippningen är 
det därför enligt Maria klokare att benämna diskursen som jämställd, jämlik eller rättvis 
stadsplanering istället. Målet är enligt Maria (personlig kommunikation, 17 april 2019) ”att få med så 
många aktörer som möjligt, och framförallt då de som vanligtvis inte är vare sig medbjudna eller 
deltar”. Valet av begrepp tolkas i den här studien vara fritt och enligt Maria finns det en vits med att 
kalla diskursen olika saker i olika sammanhang då målet med hela planeringsprocessen är att 
involvera så många som möjligt. Att anpassa begreppet utifrån vem eller vilka som är mottagare av 
projektet i fråga, och paketera det beroende av dess situation anser även Kristina är fördelaktigt. 
Kristina berättar att vissa beställare till exempel har fokus på trygghet eller socioekonomisk status, 
och att projektens benämning i de fallen skiljer sig från varandra. Kristina (personlig kommunikation, 
8 maj 2019) säger att ”Det är sällan som vi rent ut pratar om att vi jobbar med feministisk 
stadsplanering. Vi använder mycket oftare social hållbarhet som begrepp och lägger in feminism och 
lika behandling i det begreppet.”. I sitt arbete använder sig alltså Kristina främst av begreppet social 
hållbarhet men hon poängterar att det inkluderar det feministiska perspektivet. Det är alltså väldigt 
sällan Kristina eller hennes arbetsplats använder begreppet feministisk stadsplanering utåt trots att de 
arbetar med exakt det.  
 
Att använda begreppet feministisk stadsplanering kan enligt Eva bli problematiskt då det tenderar att 
provocera människor. Hon säger apropå användandet av begreppet att ”det riskerar att bli 
problematiskt, provocerande, eller en del blir arga över det” (Eva, personlig kommunikation, 25 mars 
2019). Det är även enligt henne dess innebörd som är av vikt, det vill säga det feministiska 
angreppssättet inom planeringsprocessen som ger upphov till delaktighet och ny kunskap. Det 
angreppssättet menar Eva karaktäriseras av intersektionalitet och att inkludera många olika grupper av 
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människor, och inte endast av vad som är kvinnligt och manligt. Eva beskriver det feministiska 
angreppssättet som att: 
 

Vi söker upp människor som normalt inte kommer till tals i stadsbyggnadssammanhang. Eller 

de som kanske höjer sin röst. Och då handlar det ju inte om kvinnligt och manligt utan det 

handlar om att söka upp olika, till exempel pratar vi med barn och kvinnor.  

(Eva, personlig kommunikation, 25 mars 2019) 

 
Hur planeraren kommunicerar begreppet feministisk stadsplanering på bästa tänkbara sätt är något 
Karin har funderat mycket över i sitt arbete då även hon vittnar om att feminism som begrepp överlag 
är avskräckande. Karin säger att: 
 

Frågan är ju hur kommunicerar man det här på bästa sätt. Feminism överlag är avskräckande, 

men det är det mest inkluderande begreppet, det är det. Rent teoretiskt så är det det här vi 

håller på med, punkt. Men för att få folk att lyssna, ska vi faktiskt få folk att lyssna och om 

folk slutar lyssna när man nämner ordet feministisk då kanske vi måste byta ord (...) det är 

otroligt viktigt att stå upp för det feministiska och att det feministiska är lika med jämställdhet 

och att ett feministiskt perspektiv gynnar alla. Det handlar inte om att utesluta någon 

samhällsgrupp överhuvudtaget men det är så svårt att förmedla. (Karin, personlig 

kommunikation, 24 april 2019).  

 
Trots att feminism är det mest inkluderande begreppet samhället har anser alltså Karin att det kan 
finnas en mening med att byta ut ordet. Hon är dock kluven eftersom det är just feministisk 
stadsplanering som praktiseras, och i och med det bör det vara en självklarhet att kunna stå upp för 
det. Framför allt med tanke på att feminism likställs med jämställdhet och att ett feministiskt 
perspektiv på planeringen gynnar alla och inte avser exkludera någon samhällsgrupp. Maria menar att 
feministisk stadsplanering inte är exkluderande av följande skäl: 
 

dels för att det handlar om att lyfta in en grupp som i vanliga fall inte deltar, det handlar ju 

inte om att ta bort någon annan. Det handlar om att hitta rätt proportioner av deltagande och 

att det får ett stöd på vägen så att deras röst blir starkare, det är inte att det är exkluderande. 

Sen är det fakta man sett utifrån resultatet så tror i alla fall vi som jobbar med de här frågorna 

att resultatet blir bättre för männen också om man lyssnar på de här unga tjejerna till exempel. 

(Maria, personlig kommunikation, 17 april 2019) 

 
Begreppet feministisk stadsplanering är alltså inte på något vis är exkluderande enligt Maria, som 
påpekar att diskursen handlar om att lyfta in en tidigare marginaliserad grupp (inte förvisa någon) och 
att säkerställa rätt proportioner av deltagande. På frågan om varför det kan vara fördelaktigt att 
benämna diskursen jämställd istället för feministisk svarar Karin: 
 

Just för att begreppet feministisk är negativ idag och om man då vill kalla det jämställt, eller 

intersektionell - det är ett svårt ord, det förstår inte folk - man kan kalla det inkluderande, men 
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det är inget ord som berättar mer om vad det faktiskt handlar om än om man kallar det 

feministisk. (Karin, personlig kommunikation, 24 april 2019) 

 

I samstämmighet med Eva tycker alltså även Karin att svårigheten med att förmedla feministisk 
stadsplanering ligger i massans negativa tolkning av feminism. Att välja att använda begreppet 
intersektionell istället för feministisk avråder alltså Karin starkt från då det är ett alldeles för 
svårbegripligt ord. Däremot kan begreppen inkluderande eller jämställd kanske kommunicera 
diskursens innehåll på ett mer lättillgängligt sätt enligt Karin. Kristina anser också att begreppet 
intersektionalitet kan vara svårförstått för många, och berättar att hon i sitt arbete endast använder 
begreppet intersektionell jämställdhet i de fall hon är övertygad om att beställaren förstår dess 
innebörd. Hon säger att: 
 

Intersektionell jämställdhet brukar vi använda som ord om vi tror att beställaren kan sådana 

ord, för det är ett väldigt svårt ord. Det handlar mycket om det. Både när det gäller 

jämställdhet, feminism och social hållbarhet blir det många beställare, eller folk som jobbar 

med frågorna i stadsplanering och så vidare, som inte vet vad det handlar om. Att det är 

fluffigt och okonkret, så vi brukar försöka vara extra tydliga med och prata om vad vi 

egentligen menar. (Kristina, personlig kommunikation, 8 maj 2019) 

 
Samstämmigt med Karin anser således även Kristina att det finns en behållning i att benämna 
begreppet olika beroende av mottagare. Hon anser att feminism lämpar sig bra i vissa projekt, men att 
dess innebörd förstås bättre genom jämställdhet eller social hållbarhet i andra projekt. Det finns enligt 
Kristina människor både i och utanför planeringsbranschen som tycker att dessa begrepp är fluffiga 
och okonkreta, och att det därför blir extra viktigt att förtydliga vad de som utförare inkluderar i de 
begrepp de använder. Till exempel kan feministisk stadsplanering enligt Kristina i vissa projekt 
handla om att se till att alla inom ett område får lika tillgång till offentlig service, eller att alla erbjuds 
samma möjlighet att nyttja kollektivtrafiken, eller att samtliga inom ett område har samma chans att 
göra bostadskarriär. Att förtydliga för varje enskilt projekt och dess lokala kontext är således väldigt 
viktigt enligt Kristina. Vikten av att precisera innebörden av varje projekt och sprida kunskap om det 
poängterar även Eva som säger att: 
 

Många tycker att det är intressant att höra hur vi tar oss an begreppet social hållbarhet, hur blir 

det konkret i de här sju prioriterade områdena. Social hållbarhet är ju väldigt mycket i ropet 

men blir fluffigt, vad menar vi? På den här platsen menar vi att bygga lägenheter med flera 

rum och involvera flickor och kvinnor i planering - det tycker många är intressant att lyssna 

på. (Eva, personlig kommunikation, 25 mars 2019) 

 
Det är enligt Karin viktigt att komma ihåg att det inte finns något annat begrepp än feministisk som 
faktiskt förklarar vad diskursen handlar om, och att det är det feministiska perspektivet som 
genomsyrar hela planeringsprocessen från början till slut. Karin säger apropå vikten av feministisk 
stadsplanering att: 
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Det är ju det perspektivet som ska genomsyra hela processen från början till slut och det finns 

fler dimensioner i att ha ett feministiskt perspektiv än att ha ett jämställt perspektiv. Ett 

jämställt perspektiv blir så platt, det blir "aa män och kvinnor" och så tycker man att det är 

lika och så går man därifrån. Det finns fler nivåer i den här utmaningen. (Karin, personlig 

kommunikation, 24 april 2019)  

 
Till skillnad från jämställd stadsplanering adderar alltså feministisk stadsplanering enligt Karin fler 
dimensioner och tillför ett djup. Jämställdhetsperspektivet följer enligt henne alltid med, det tas för 
givet, eftersom det är en diskurs vi alla är formade av. Karin menar att det finns nivåer i den utmaning 
stadsplaneringen står inför som ett jämställt perspektiv inte kan nå, men som ett feministiskt 
perspektiv kan nå. Därav är det enligt henne en diskursskillnad mellan feministisk och jämställd 
stadsplanering. Ett faktum som även Kristina instämmer i. Hon berättar att hon och hennes kollegor 
använder sig av samma teori och metod oavsett vad som efterfrågas, eftersom det är kontentan som är 
relevant.  

Politikens inverkan 
Att precisera innebörden av vad som menas med feministisk eller jämställd stadsplanering i varje 
enskilt projekt, det vill säga vad diskursen får för faktiska utfall i praktiken (på den lokala nivån) är 
enligt Eva mycket viktigt. Hon menar att det till exempel i projektet Fokus Skärholmen handlar om att 
involvera flickor och kvinnor i planeringen och att bygga lägenheter med många rum, för att öka 
tryggheten och skapa förutsättningar för att folk kan bo kvar i området.  
 
Anledningen till att Maria och hennes arbetsplats använder sig av begreppet feministisk 
stadsplanering i sina projekt är att Peter Eriksson var bostadsminister i samband med arbetets uppstart 
och att han kallade diskursen feministisk stadsplanering när han talade på FN-konferensen i Quito 
2016. Maria vittnar om att det i och med det blev mer accepterat och politiskt korrekt att bruka 
begreppen feministisk stadsutveckling och planering på nationell nivå i Sverige. Den nya majoriteten i 
Stockholm brukar enligt Anna inte begreppet feministisk, men hon menar att det inte påverkar arbetet 
internt då innebörden är densamma. I sitt arbete strävar de efter jämställdhet. Tidigare, innan 
maktskiftet, hade Stockholms stads byggbolag dock i uppgift att arbeta med feministisk 
stadsplanering, något de inte har längre. Även den nya majoriteten belyser enligt Anna behovet av 
jämställdhet inom den byggda miljön och fokuserar på både trygghet och på att ge kvinnor mer 
inflytande i planeringsprocessen. I Stockholms stad är feministisk och jämställd stadsplanering 
således samma sak, den enda skillnaden är enligt Anna ordet som skiftades i och med den nya 
majoriteten.  
 
Medvetenheten kring, och intresset för, jämställdhet har ökat markant under relativt kort tid inom 
Stockholms stad enligt Anna. Hon misstänker att det ökade intresset kan bero på att staden har arbetat 
aktivt med kompetensutbildningar och framtagning av olika checklistor. Stockholms stad har även fått 
i budgetuppdrag att utarbeta en modell för socialt värdeskapande analys (SVA) där politiken har pekat 
ut profilprojekt som ska karaktäriseras av social hållbarhet säger Anna. Samtidigt arbetar de även med 
att utveckla normalprojekten och på så vis jämställdhetsintegrera hela stadens arbete. Politiken har 
också satt som mål för 2019 att staden ska ta fram en metod för att bli bättre på att utvärdera om, och i 
så fall vad skillnaden blir om man endast involverat kvinnor i medborgardialogen. Enligt den nya 
budgeten har staden, enligt Anna, även fått som obligatoriskt moment att genomföra 
jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtandena. Det vill säga att man inför varje projekt ska utvärdera om 
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det har någon inverkan på kvinnor respektive män, och i så fall analysera det potentiella utfallet. Anna 
exemplifierar genom att man till exempel utifrån att ha identifierat att kvinnor känner sig extra 
otrygga i ett område bestämmer att (genom utredningsbeslut) det måste hållas en utökad dialog med 
kvinnor gällande all platsmark på den platsen. Till sådana aktiviteter krävs det pengar, och då 
politiken tar beslut om investeringen måste man motivera bakgrunden noga enligt Anna. Hon betonar 
att Stockholms stad är en politiskt styrd organisation och att jämställdhet ska integreras överallt, men 
betonar att det är väldigt viktigt att alla tjänstepersoner vet hur de kan arbeta för att integrera 
jämställdhet i planeringen.  
 
Att det finns ett intresse för feministisk stadsplanering i politiken styrker även Karin, hon anser att 
människor är intresserade av diskursen men att det saknas verktyg som översätter intresset till 
verkliga åtgärder. Hon menar att:  
 

Intresset finns men folk har inte verktygen, och det som det oftast faller på när jag pratar med 

folk om det här är att de politiska processerna inte är förenliga med planprocesserna. Det är 

tidsbrist och resursbrist, det här handlar om att använda sig av grafiska metoder, det handlar 

om att faktiskt vara på platsen, uppleva platsen och förstå platsen från ett inifrån perspektiv, 

för att man ska kunna göra bästa möjliga och utveckla den. Det tar tid! Det måste få ta tid för 

annars blir det inte bra. (Karin, personlig kommunikation, 24 april 2019) 

 
Det vill säga att diskursen riskerar att förlora sitt syfte till följd av att de politiska processerna är 
inkompatibla med planprocesserna och på grund av både tidsbrist och resursbrist. Apropå att 
begreppet feministisk stadsplanering mottags väldigt olika av olika personer, tror Kristina att valet av 
begrepp till följd av det politiska läget tenderar att locka olika typer av arbetstagare. Det tolkas här 
som att en viss intressegrupp väntas söka sig till kommunen beroende på vilket begrepp som används 
i marknadsföringen. Hon säger: 
 

Det handlar om vilka som attraheras till arbetsplatsen på kommun, och har man då uttalat att 

man jobbar med feministisk stadsplanering kan det attrahera personer som är mer intresserade 

av det men att det kanske är mer på längre sikt. Eller om man tar åt andra hållet, att man ser 

ett ointresse hos politik och ledning och att det i efterhand blir så att de policys som har tagits 

fram inte används. (Kristina, personlig kommunikation, 8 maj 2019) 

 
Om en kommun uttalat arbetar med feministisk stadsplanering attraheras sannolikt personer som är 
intresserade av det, resonerar Kristina. Tvärtom tror hon att det finns en risk att de policys som tagits 
fram i och med tidigare styre som förespråkat feministisk stadsplanering slutar användas då den nya 
majoriteten är ointresserad av diskursen. Det är utifrån intervjustudien tydligt att de olika 
respondenterna har olika bilder av politikens inverkan på begreppet och diskursen. Ett konstaterande 
som går att göra utifrån intervjuerna är att begreppet inte spelar stor roll i praktiserandet av diskursen 
för de yrkesverksamma, men ändå poängterar Kristina risken med att framtagna policydokument går 
förlorade om man genom politiken börjar använda jämställd istället för feministisk. Något som inte 
borde spela roll om innebörden av begreppen är densamma. Kristinas konstaterande av risken ett 
skifte av begrepp medför, att dokument byts ut, kan tolkas som att arbete och pengar går förlorade i 
onödan bara för att de olika politiska majoriteterna vill profilera sig genom olika begrepp.  
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Till skillnad från de övriga respondenterna kan Kristina, i sitt arbete, inte märka av de politiska 
svängningarna som förändrat paketeringen av begreppet. Å andra sidan har hon utifrån 
tjänstepersoners perspektiv noterat ett stadigt ökande intresse för diskursen. Kristina menar att de 
röster som snarare har inverkan på planeringspraktiken i fråga om jämlikhet är de som kommer från 
olika initiativ, som till exempel Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.  

5.2.2 Resultatanalys 
Respondenterna identifierar avsaknaden av en entydig definition av begreppet feministisk 
stadsplanering, men det framgår av samtliga intervjuer att det är strävan efter jämställdhet och 
inkludering av olika samhällsgrupper (läs intersektionalitet) som representerar det feministiska 
perspektivet. Enligt Butler (1990) är feminismen tvärkulturell och enligt Bronstein (2005) 
karakteriseras den postmoderna feminismen av behovet av intersektionalitet. Vidare menar Snyder 
(1995) att det inte finns någon entydig lösning till alla problem utan att det krävs flera parallella 
lösningar för att generera jämställdhet. Således är både litteraturen och respondenterna eniga om att 
det feministiska perspektivet kännetecknas av just intersektionalitet. Enligt Schalk (refererad i Ardell, 
2016) är meningen med diskursen feministisk stadsplaneringen att planeringen ska gå bortom begäret 
av jämställdhet och ifrågasätta de underliggande strukturer som skapar patriarkatet. Vilket här tolkas 
som att Schalk anser att det feministiska perspektivet adderar ett ytterligare djup till stadsplaneringen 
där det ojämställda samhällssystemet inte bara konstateras utan där orsaken till det identifieras och 
förgörs. Detta är något intervjustudien stödjer då både Anna, Maria och Karin särskilt poängterar att 
feministisk stadsutveckling erkänner och vill ändra på de strukturella skillnader som finns mellan 
kvinnor och män i samhället. Då respondenterna ömsom använder begreppet feministisk och ömsom 
jämställd då deras innebörd enligt dem är desamma, konstateras att begreppen går att likställa. Att 
begreppet feministisk stadsplanering kan betyda olika saker för alla människor redogör Schalk för i 
intervjun med Ardell (2016), hon menar att personer som inte använder begreppet feministisk istället 
tenderar att använda begrepp som jämställdhet, social rättvisa och mångfald eller strukturella 
förändringar. Bredden av synonymer till feministisk stadsplaneringen är påtaglig även i 
intervjustudien där Maria föreslår begreppen jämlik, jämställd och rättvis som potentiella ersättare. 
Det framgår av intervjustudien att det finns en schism angående begreppets relevans inom 
planerarkåren. Majoriteten av respondenterna anser att valet av begrepp kvittar medan två av de anser 
att det är en diskursskillnad mellan till exempel feministisk och jämställd stadsplanering.  
 
Sandercock och Forsyth (1992) anser att språkbruket har stor inverkan på feministisk planeringsteori 
då det både kan verka auktoriserande och begränsande. Det tolkas i den här studien som att 
språkbruket och ordvalet både kan stjälpa och hjälpa till i planeringen om den har ett feministiskt 
perspektiv. Sandercock och Forsyth (1992) menar att det främst är språkbruket hos kvinnor respektive 
män som skiljer sig åt och som påverkar planeringen negativt i samband med medborgardialoger. Det 
tolkas här som att ett invecklat språkbruk som historiskt använts av lärda män utesluter de som är 
mindre belästa eller insatta i frågan. Likaså kan ordval påverka hur inkluderad eller exkluderad en 
person känner sig i planeringsprocessen. Det problemet återfinns inte i intervjustudien men där 
framgår behovet av att paketera begreppet feministisk stadsplanering annorlunda då det förmedlas 
externt för att det ska mottas av fler personer. Både Maria och Kristina anser att det finns en 
behållning i att anpassa begreppet efter mottagare och situation. En anledning till detta kan vara 
rädslan för att andra grupper än kvinnor ska känna sig exkluderade av begreppet. Eva menar att 
användandet av begreppet feministisk kan vara provocerande för många och därför problematiskt att 
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använda i projekt, något som enligt Sandercock och Forsyth (1992) kan lösas med hjälp av bättre 
kommunikationstekniker inom den feministiska planeringsteorin och praktiken.  
 
Intervjustudien indikerar att politiken påverkar användandet av begreppet feministisk stadsplanering, 
dels då den allmänna acceptansen ökar kring feministisk stadsplanering då begreppet brukas på 
politisk nivå dels då många budgetuppdrag utgår från politiken. Kristina identifierar en risk med att 
politiken har en påverkan då tidigare styrdokument som tagits fram riskerar att förkastas om 
begreppen ändras med jämna mellanrum. Det vill säga att dokument byts ut endast på grund av 
begreppet och inte på grund av deras innehåll för att de olika politiska grupperna vill profilera sig på 
olika sätt, genom olika begrepp. Kennedy (1982) menar att det är både politikernas och 
stadsplanerarnas uppgift att planera bort uppdelningen mellan kvinnor och män. Något som i Sverige 
ska ske genom jämställdhetsintegrering och genom att ha ett intersektionellt perspektiv (Boverket, 
2018). Intervjustudien tyder på att det finns ett ökat intresse för feministisk stadsplanering i politiken 
och att det finns ett ökande allmänt intresse, men att det saknas verktyg de yrkesverksamma kan 
översätta teorin till praktik genom.  

5.2.3 Riktlinjer och verktyg för att omsätta diskursen i praktiken 
Gemensamt för samtliga respondenter och deras arbete för ett mer jämställt samhälle är att det utgår 
från den grundläggande forskning som finns om hur kvinnor använder det offentliga rummet och 
kollektivtrafiken. Maria berättar att hennes arbete utgår från:  
 

grundläggande forskningen som finns om att kvinnor använder kollektivtrafik i större 

utsträckning än män, vanlig hederlig jämställdhetsstatistik. Men sen tycker jag fortfarande att 

det som finns inom fältet kring det här inte är den typen av data som vi behövde, så vi har 

gjort den här kartläggningen baserat på organisationer globalt där vi vet sedan tidigare att det 

finns goda exempel som kanske inte alls har jobbat med en feministisk eller jämställda 

perspektiv, men de får väldigt goda resultat. (Maria, personlig kommunikation, 17 april 2019) 

 
Statistik och konstaterande av ojämställdhet i all ära, enligt Maria saknas relevant data gällande hur 
planering kan förbättra situationen. Något som Maria därför arbetat med i praktiken genom 
kartläggningen av SDGS in practice där den oberoende tankesmedjan Global Utmaning har genomfört 
en presentation av bra exempel på projekt runt om i världen som lett till ökad jämställdhet. 
Kartläggningen har enligt Maria mynnat ut i en verktygslåda innehållandes verktyg och arbetsmetoder 
som Global Utmaning betraktar som universella och därmed applicerbara i vilken kontext som helst. 
Maria anser att: 
 

Verktygen finns, kunskapen finns men den är inte tillgänglig. De här i Sverige har ingen 

aning om, till exempel UN-habitats riktlinjer, hade man gjort det skulle man ha ganska 

mycket hjälp på traven för det blir oftast bra. Så vi vill vara den lådan där alla de här 

verktygen får samlas. Så allt vi använder kommer från den kartan helt enkelt (…) Vi har fått 

tagit fram vissa verktyg där det saknades, och anpassat verktygen lite, mer eller mindre. Men 

de vi tar fram ska fungera oberoende. De är inte kontextspecifika, däremot bygger vår 
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checklista för förvandlingen den bygger på UN Habitat och Plan international Cities for girls 

checklista. (Maria, personlig kommunikation, 17 april 2019) 

 
Global Utmaning strävar således efter att vara den verktygslåda som har saknats och därmed 
tillgängliggöra den kunskap och de verktyg som finns, för alla. Maria efterlyser även information 
rörande hur den urbana formen påverkar jämställdheten, och inriktar därför sitt arbete på hur det borde 
se ut och inte på hur en känner sig i fråga om otrygghet. Anledningen till detta fokus har enligt Maria 
kommit ur dialogerna med unga tjejer i Botkyrka där de endast har förmedlat önskemål om den 
byggda miljön samt påpekat vikten av mänsklig närvaro och fri rörelse. De unga tjejerna koncentrerar 
sig enligt Maria på att vederbörande plats ska se annorlunda ut, och att en plats som är bra även är 
säker. Detta står helt i kontrast med vad killar föreslår, nämligen kameror, staket och vakter. Maria 
betonar även att en dålig plats aldrig kan bli bra endast genom säkerhetsåtgärder.  
 
Även i Skärholmen har Stockholms stad, enligt Eva, utgått från medborgarnas erfarenheter vilka 
inhämtats genom det feministiska angreppssättet uppsökande och i workshops benats ner till sju 
prioriterade områden som projektet Fokus Skärholmen ska arbeta för. Förutom att basera arbetet på 
medborgardialoger säger Eva att staden i sitt arbete även använder sig av olika trygghetsmätningar 
samt statistik från polisen. Det finns enligt Eva en särskild grupp som arbetar med säkerhet inom 
staden som tar fram den typen av statistik. Att ha tillgång till egen könsuppdelad trygghetsstatistik 
menar Eva är fördelaktigt då bostadsbolagens mätningar tenderar att spegla en mer positiv (och trygg) 
bild av verkligheten än det faktiska läget. Eva berättar att de: 

 

gör otrygghetsmätningar vartannat år gör Stockholms stad. Och då är det massor av olika 

frågor, från upplevelsen av otrygghet i bostadsområdet på väg hem om kvällen, i 

tunnelbanemiljö, "Är du rädd för hot och överfall?" och så vidare. (…) Till exempel 

mätningarna från våra bostadsbolag är positivare än trygghetsmätningen, så man får verkligen 

fundera över vad det är som står där. Och då tycker jag att intervjuerna har varit väldigt bra, 

det ger mycket mer kött på benen och tydligare kunskap. (Eva, personlig kommunikation 25 

mars 2019) 

 
Eva betonar således vikten av att kritiskt granska all statistik och vikten av att komplettera den hårda 
fakta med mjuka värden från till exempel medborgardialoger och intervjuer. Eva vittnar dock om att 
känslan av otrygghet har ökat i hela staden trots att våldsbrottsligheten sammantaget har minskat. 
Rädslan för att bli överfallen är enligt Eva lika stor i hela staden och kvinnor är mer rädda för att 
utsättas för brott än vad män är, trots att män löper större risk för att utsättas för brott. Denna negativa 
trend, att känna sig otrygg, kan enligt Eva ligga i tiden och hon spekulerar kring om det delvis kan ha 
att göra med alla terrorattacker och polisprogram som visas på tv. För att skapa en mer trygg och 
jämställd stad anser Eva att det är viktigt att i det långa perspektivet bygga mer blandat, jämfört med 
Stockholms förorter idag, men även att bättre skapa och programmera aktiviteter i stadens olika 
områden. Det vill säga att i Skärholmens fall både bygga bort gångtunnlar men även organisera 
aktiviteter likt Torsdagsklubben i Vårberg. Eva anser att: 
 

Tryggheten är en viktig fråga och starkt kopplat till den så handlar det om flickor och 

kvinnors tillgång till det offentliga rummet. Det är dels en trygghetsfråga men det handlar 
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också om en utformningsfråga eller en programmeringsfråga, vad är det för offentliga rum vi 

planerar? och vad är det för offentliga rum flickor och kvinnor skulle uppskatta? 

(Eva, personlig kommunikation, 25 mars 2019) 

 
Eva är alltså av åsikten att det krävs insatser i hela planeringsprocessen för att staden ska bli mer 
jämställd. Hon anser även att det krävs insatser på flera plan, i den fysiska planeringen (stadens 
utformning), men även insatser i fråga om säkerhetsåtgärder som ökad polisnärvaro och fler 
övervakningskameror, och inte minst en förbättring av den kollektiva förmågan och en ökad tilltro till 
andra människor. Kristina anser också att den feministiska planeringsdiskursen bör genomsyra hela 
arbetsprocessen och inte bara göra sig uttryck fysiskt. Enligt henne är det varje planerares ansvar att 
omformulera sin egen process för att nå målet med jämställdhetsintegrering. Det kan enligt Kristina 
till exempel handla om att identifiera, i ett projekt, att verkställandet av två extra möten med en 
särskild aktör genererar ökad jämställdhet.  
 
Att ha ett feministiskt angreppssätt i sitt arbete har i Evas arbete visat sig ge en bättre bild av området 
i fråga än vad icke-feministiska tillvägagångssätt gjort. I Fokus Skärholmen har Eva och dennes 
kollegor arbetat utifrån en uppsökande metod där människor som vanligtvis inte kommer till tals i 
stadsbyggnadssammanhang har intervjuats gällande deras önskemål om platsens utveckling. I arbetet 
med att intervjua lokalbefolkningen anser Eva att det är viktigt att ha ett intersektionellt perspektiv, 
och inte endast utgå från kvinnligt och manligt. Det är även enligt Maria mycket viktigt att lyssna till 
de lokala invånarna för att erhålla en bild av det lokala perspektivet på den byggda miljön, för att 
sedan kunna möta dessa önskemål. Det vill säga, det är enligt Maria viktigt att anpassa de universella 
verktygen och metoderna till de lokala sammanhangen. Vikten av att anpassa varje projekt efter den 
lokala kontexten instämmer även Anna i då hon betonar stadens varierande projekt och så även 
varierande organisation av medborgardialog.  

Behovet av programmering och vikten av att ha ett lokalt perspektiv 
En utmaning planerare i allmänhet står inför är enligt Eva att skapa offentliga rum innehållandes 
aktiviteter som väcker intresse hos människor samt får de att delta eller i alla fall dröja sig kvar en 
stund. Det går enligt Eva inte att planera för bibliotek överallt och se det som en universell lösning, 
utan hon menar att det är viktigt att se till den lokala kontexten och de lokala intressena. Detta menar 
Eva gäller både för befintliga och ännu ej färdigställda miljöer. Aktiviteter som till exempel 
löpargrupper som nyttjar de byggda joggingspåren kan enligt Eva foga samman olika områden under 
planeringsprocessens gång.  
 
Anna berättar att Stockholms stads arbete utgår från Ledstången i exploateringsprojekt på stadens 
mark. Ledstången innefattar momenten initiera, utreda, planera, genomföra och avsluta, och Anna 
arbetar med att utarbeta en modell för de tre första skedena. Ett projekt som nu ska testas i fyra olika 
pilotprojekt runt om i staden. Den modellen, modell för SVA som står för socialt värdeskapande 
analys, ska enligt Anna säkerställa att jämställdhetsperspektivet integreras i projekten redan från 
uppstart och att sociala värden tillförs stadsutvecklingen. Bakgrunden till det är att man är medveten 
om att det som byggs i nutid påverkas av vilka planerare och vilka normer som florerar, liksom man 
är varse sägningen att staden tidigare har byggts av män för män. Något som genom ett anammande 
av SVA ska förhindras. Modellen hjälper till exempel till med att ifrågasätta de fyra 
stadsbyggnadsmålen som finns i Stockholms översiktsplan (En växande stad, En sammanhängande 
stad, God offentlig miljö samt En klimatsmart och tålig stad) och deras grad av socialt värdeskapande. 
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Gällande till exempel mål ett kan det enligt Anna handla om att ifrågasätta huruvida det faktiskt byggs 
bostäder och samhällsfunktioner för alla eller ej. Hon betonar dock vikten av att en som planerare 
endast bör se till sin egen rådighet och det en faktiskt kan påverka genom stadsutveckling och 
planering. Som en vidareutveckling av Stockholms stads arbete med modell för socialt värdeskapande 
analys har Kristinas arbetsplats utvecklat en egen intern modell de arbetar efter i sitt analysarbete. De 
undersöker då de kvalitativa, kvantitativa och socioekonomiska värden som finns på den relevanta 
platsen för att erhålla en uppfattning om vilka sociala värden den specifika platsen innehåller. Utifrån 
den analysen ger Kristina och hennes kollegor sedan rekommendationer ur ett feministiskt eller 
jämställt perspektiv. I det momentet utgår de från en förutbestämd serie frågor, till exempel Vem har 
makt idag? Vem gynnas av utvecklingen som den ser ut nu? och Hur skulle man kunna utveckla 
området så att de som är minst gynnade idag får större del av resultatet? Gällande insamlandet av de 
kvalitativa värdena anpassar de metoden efter varje projekt, men oftast rör det sig om en dialog i 
någon form (djupintervjuer, fokusgrupper och så vidare). Kristina identifierar en låg efterfrågan av 
insamling av kvalitativa data från beställarnas sida. Något hon misstänker beror på både en oro för 
vad som ska visa sig men även avsaknad av motiv att investera pengar i den typen av arbete. Djupet i 
de kvalitativa analyserna blir enligt Kristina således begränsat av investeringsviljan. Något som enligt 
henne antagligen beror på att det är ovant att efterfråga den typen av undersökningar men även på att 
det är svårt att se betydelsen för den fysiska planeringen.  
På frågan om Sverige är i behov av nationella riktlinjer för hur en som planerare kan arbeta med 
feministisk stadsplanering svarar Karin att sådana absolut är nödvändiga. Karin menar att det krävs 
riktlinjer ovanifrån för att människor ska ta diskursen på allvar. Det är enligt Karin fint att det är en 
underifrånrörelse men den motarbetas av den delvis politiskt styrda planeringsprocessen. Riktlinjerna 
bör enligt Karin vara partipolitiskt obundna och komma från beställaren. Det kan till exempel ske 
genom att uppdragsgivaren i samband med markfördelning eller tävling kan ställa krav på att området 
måste planeras ur ett feministiskt perspektiv, föreslår Karin. På så vis menar Karin att samtliga 
inblandade aktörer behöver kontemplera över vad det innebär för deras arbete och vad de har rådighet 
över. Om alla, både stora och små bolag, måste begrunda diskursen och anpassa sig efter den väntas 
planeringen nå en ny dimension tror Karin. Även Maria anser att det är viktigt med riktlinjer som 
kommer ovanifrån, men hon anser att det även finns en behållning i att rörelsen kommer underifrån. 
Detta då det faktiskt inte spelar någon roll hur många eller bra riktlinjer det finns om 
planeringsutbildningarna fortsätter att se ut som de gör i dagsläget. Maria ser en stor skillnad mellan 
arkitekter och planerare från de olika lärosätena i landet, och hon efterfrågar ett skifte från att utbilda 
studenter till planerare till att utbilda urbanister. Skillnaden mellan planerare och urbanist tolkas här 
som att en urbanist har ett mer humanistiskt och subjektivt perspektiv på planeringen än vad en 
planerare har, då denne betraktas som mer teknisk.  
 
Likt Karin säger även Kristina att hon: 
 

Tror att de här frågorna behöver bli en del av det vanliga vardagliga arbetet. Det är många 

som är intresserade, jag känner att intresset finns, men hos de jag ser en skepsis hos är det just 

det att de inte förstår vad det blir för avtryck på marken eller vad det är för utredningar de kan 

beställa, kan vi lägga till det här perspektivet i utredningar som finns, vad betyder det 

egentligen. Så det är lite mitt korståg, att försöka göra social hållbarhet och jämställdhet lit 

mer tråkigt och inte som något glittrande och rosa. (Kristina, personlig kommunikation, 8 maj 

2019) 
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Kristina anser att de feministiska frågorna bör komma ovanifrån för att få genomslag och bli en del av 
det vardagliga arbetet. En enligt henne tråkig men samtidigt realistisk inställning. I sitt arbete kan 
Kristina identifiera ett intresse av de feministiska frågorna, men hon upplever även en skepsis kring 
de. Att vissa personer är skeptiska till diskursen tror Kristina beror på en allmän oförståelse av 
begreppet samt okunskap kring vad den feministiska planeringen faktiskt får för avtryck på marken 
eller vilka utredningar man som beställare kan efterfråga och om det går att integrera perspektivet i 
efterhand eller ej. Kristina berättar att hon genomgående i sitt yrkesliv ägnar sig åt att belysa och 
förklara hur den feministiska planeringsdiskursen, vilken hon refererar till som social hållbarhet och 
jämställdhet, kan göra sig uttryck i den byggda miljön. Det innebär enligt Kristina att till exempel 
förklara att en vägs dragning påverkar dess utfall i jämställdhetsmått mätt eller att upplysa om att 
inkludering av en vissa typ av aktörer kan generera andra insikter om ett projekt.   
 
Utgångspunkten i arbetet hos Global Utmaning är enligt Maria tesen bygg en stad för tjejer och den 
fungerar för alla, det vill säga även för män. I sitt arbete tittar Maria mycket på UN-Habitats arbete 
(FN:s boende- och bosättningsorgan). Organets riktlinjer menar Maria är väldigt bra i arbetet för 
jämställdhet och något Sverige skulle gynnas av att implementera i planeringsprocessen. De riktlinjer 
som Maria och Karin har varit med och tagit fram tillsammans med andra personer på Global 
Utmaning är enligt de universella. De utgör enligt Karin ett ramverk utifrån vilket planerare kan 
ifrågasätta sin egen planeringspraktik och förhålla sig till i sitt arbete. Däremot är de goda exemplen 
från runtom i världen Global Utmaning redovisar på sin hemsida enligt just goda exempel och inte 
universella verktyg för att de måste anpassas till den lokala kontexten. De visar hur människor har 
arbetat för jämställdhet tidigare och uppmuntrar till vidare arbete. Att anpassa de till den lokala 
kontexten är enligt Karin viktigt eftersom alla områden och alla människor är unika, och har unika 
behov. Karin menar att: 
 

Det finns inget universellt sätt att planera på. Alla områden är unika och alla människor som 

bor där är unika och har unika behov. Man måste titta på den sammansättningen invånare som 

finns i ett område och vad de har för livserfarenheter och mentala kartor som de lever från 

(…) det är otroligt viktigt att de anpassas till den lokala kontexten som man jobbar med. 

(Karin, personlig kommunikation, 24 april 2019) 

 
Karin anser alltså att arbetet med jämställdhet måste anpassas till den lokala sammansättningen 
invånare, det vill säga till deras livserfarenheter och mentala kartor. Erfarenheter som enligt Karin kan 
skilja sig markant bara inom en stad. Hon menar vidare att ”det är den lokala kunskapen om platsen 
och expertkunskapen som tillsammans skapar skillnad” (Karin, personlig kommunikation, 24 april 
2019). Vikten av att anpassa dialogerna till varje enskilt fall instämmer även Kristina i. I hennes 
arbete är hopsättningen av deltagarna väldigt olika ut beroende av projektets fokus.  
 
I Stockholms stads arbete med Fokus Skärholmen har man enligt Eva genom uppsökande och 
workshops identifierat sju prioriterade områden man ska arbeta med för att stärka den sociala 
hållbarheten. Dessa är Flickor och kvinnors tillgång till de offentliga rummen, Barn och ungas 
aktivitet inom kultur och idrott, Sysselsättningsgraden bland 16- till 29-åringar, Föräldrars val att låta 
sina barn gå på förskola, Boende och stadsmiljöer för lokala behov, Tryggheten i Vårberg samt 
Delaktighet och kunskap. Eva berättar att man genom socialt värdeskapande analys identifierat 
värdena på varje plats i området och sedan i och med markanvisningarna redogjort för de sju 
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prioriterade områdena för byggaktörerna. Det vill säga, Stockholms stad förmedlade delvis ansvaret 
och kunskapen vidare, och Eva vittnar om att många av byggaktörerna varit engagerade och drivna i 
att hålla fokusgrupper med unga kvinnor. Eva betonar särskilt den sjunde punkten Delaktighet och 
kunskap och vikten av att som planerare och byggaktör förstå platsen man arbetar på. Staden har 
enligt Eva dialogsamordnare internt, och de har metoder för hur detaljplanerna ska presenteras, men i 
projektet Fokus Skärholmen har man varit extra noggrann med att, apropå feministisk stadsplanering, 
anpassa samrådsmötena så att så många som möjligt har möjlighet att delta. Eva menar att många 
exkluderas om samrådsmöten äger rum sent på kvällen, och att fler spontana dialoger kan ske om 
medborgarkontoret är öppet under alla veckans dagar, under olika tider. Förutom att staden har ett tätt 
samarbete med stadsdelsförvaltningarna och kommer i kontakt med medborgarna genom de lokala 
föreningarna använder man sig även av medborgarvärdar som promenerar i området och svarar på 
människors frågor.  

5.2.4 Resultatanalys 
Intervjustudien visar på att arbetet för ett mer jämställt samhälle utgår från könsuppdelad statistik men 
att det är viktigt att komplettera statistiken med medborgardialoger samt data kring hur planeringen 
faktiskt kan förbättra situationen i det offentliga rummet. Något som enligt Maria kan göras med hjälp 
av konkreta arbetsmetoder och verktyg. Att basera jämställdhetsarbetet på könsuppdelad statistik 
menar även Statistiska centralbyrån (2018) är viktigt, samtidigt poängterar de vikten av att 
komplettera statistiken med diskussioner kring jämställdhetsfrågor i samhället i stort. Något som i den 
här studien tolkas som kunskapsspridning genom medborgardialog. Likaså menar Juntti (2017) att 
feministisk stadsplanering handlar om att ifrågasätta hur samhället konstruerar de offentliga rummen, 
och att diskursen inte ska fokusera på färger och materialval.  
 
Listerborn (2002) menar att det är ett problem att den politiskt formulerade idén om 
jämställdhetsintegrering inte har tydliga arbetsmetoder som planeringspraktiken kan utgå från. Ett 
tillkortakommande inom diskursen som flera av respondenterna också har noterat. Det framgår av 
intervjustudien att många arbetar utifrån ett feministiskt angreppsätt där de praktiserar 
medborgardeltagande av olika slag samt anpassar sitt arbete efter den lokala kontexten, samt 
genomgående har ett intersektionellt perspektiv. Respondenterna menar att det feministiska 
angreppssättet och det intersektionella perspektivet ger en bättre bild av verkligheten och genererar ny 
kunskap. Detta är något som stödjs av teorin där det framgår att ett genusperspektiv i 
planeringsprocessen kan skapa jämställda stadsmiljöer (Hult, 2014) och att de patriarkala förhållanden 
som kränker kvinnornas rätt till staden kan elimineras om stadsplaneringen har ett intersektionellt 
perspektiv (Fenster, 2005). Ett feministiskt angreppssätt frambringar enligt intervjustudien ett ökat 
medborgardeltagande, något som stödjs av Sandercock och Forsyth (1992) som menar att 
medborgardeltagande i allmänhet och gruppdiskussioner i synnerhet är en givande metod för att 
involvera kvinnor i planeringsprocessen.  
 
I litteraturen går det att identifiera en efterfrågan av verktyg som den feministiska stadsplaneringen 
kan aktualiseras genom (Snyder, 1995). Det är något som styrks av intervjustudien då framförallt 
Maria och Karin har noterat tillkortakommandet och arbetar med att, genom omvärldsbevakning, ta 
fram universella verktyg som kan anpassas till lokal kontext för att öka jämställdheten inom 
stadsplaneringen. Vikten av att anpassa arbetssätt och metoder efter ett den lokala kontexten går att 
identifiera genomgående i intervjustudien. Respondenterna menar att det är det lokala 
vardagslivsperspektivet som bör genomsyra stadsplaneringen. Vilket även Nyström (2003) indikerar 
då han menar att en förankring av kunskapsunderlaget i vardagslivet kommer förädla planeringen. Att 
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utgå från medborgarnas vardagslivserfarenheter är då en vital aspekt av planeringen. Eva belyser 
vikten av att anpassa medborgardialogerna efter den lokala kontexten för att engagera så många 
medborgare som möjligt samt poängterar behållningen i att upprätthålla goda relationer med lokala 
föreningar. Vikten av att låta planeringen utgå från den lokala nivån stödjs av Sandercock (refererad i 
Nyström, 2003) som menar att det är just tillvaratagandet av särintressen och inkluderingen av den 
breda massan som ska karaktärisera planeringen. Samtidigt är det enligt intervjustudien viktigt att 
precisera, i varje enskilt projekt, vad feministisk eller jämställd stadsplanering betyder i det fallet, och 
vad det väntas få för faktiska utfall.  
 
Snyder (1995) menar att en bredd av planeringsverktyg och anpassning till den lokala kontexten är 
viktig ur planeringssynpunkt. Anna presenterar modell för social värdeskapande analys (SVA) som en 
metod för att säkerställa att sociala värden tillförs alla projekt. En modell som Kristinas arbetsplats 
har anammat och anpassat efter sitt arbete. Arbetet med modellen handlar om att ifrågasätta alla 
projekt ur ett jämställdhetsperspektiv genom att ständigt identifiera vad som görs, vem det görs av 
samt vem det görs för. Ett ifrågasättande av planeringsprocessen väntas enligt intervjustudien påvisa 
skillnader mellan olika samhällsgruppers erfarenheter och önskemål. Maria vittnar om att tjejer främst 
efterfrågar förändring av den fysiska miljöns utformning och utseende samt implementering av 
aktiviteter som genererar ett högre flöde av människor, medan killar i högre grad efterfrågar kameror 
och vakter för att göra de offentliga rummen mer trygga. Intervjustudien kan förstås genom 
litteraturen och Butlers teori om performativa iscensättningar som att medborgarnas genus preciseras 
genom att de agerar olika i det offentliga rummet till följd av de har olika erfarenheter av det. Butler 
(1990) menar att de performativa handlingarna upprätthåller de vedertagna könskategorierna vilket 
sker genom det kulturella rastret. Det kulturella rastret betraktar enligt Butler (2005) 
heterosexualiteten, men det är enligt henne föränderligt. Både dokumentanalysen och intervjustudien 
talar för en implementering av feministiska angreppssätt i planeringen vilka förväntas förändra den till 
det bättre genom att integrera jämställdhetsperspektivet. Om det sker en förändring av 
planeringsprocessen kan även en förändring av det kulturella rastret ske.  

5.2.5 Planerarens roll - Vad har hen för ansvar och makt? 

Upprättande av deltagandestudier 
Maria anser att Sverige är ett jämställt land som har varit bra på stadsplanering, men som inte längre 
är det. Hon menar även att det faktum att Sverige har en feministisk utrikespolitik gör att det förutsätts 
att Sverige ska behärska att addera stadsplanering med feminism och därmed även vara bra på 
feministisk eller jämställd stadsplanering. Anledningen till att Maria initierade projektet Urban Girls 
Movement var således för att genom olika projekt testa och förbättra verkligheten. Hon identifierade 
tidigt det kunskapsglapp som finns hos Sveriges kommuner gällande integreringen av feministisk 
stadsplanering i det lokala planeringsarbetet. I och med FN-konferensen i Quito (UN Habitat III) då 
Peter Eriksson belyste begreppet, och vikten av, feministisk stadsplanering uppstod det enligt Maria 
internationella förväntningar på Sverige angående diskursens innehåll. Det gjorde enligt henne även 
att Sveriges regering skapade förväntningar på att landets kommuner skulle ha kunskap gällande hur 
de kunde arbeta med feministisk stadsplanering i praktiken, ett glapp som fortfarande inte är igenfyllt 
enligt Maria. För att flytta fram positionerna gällande diskursens bidrag till den byggda miljön menar 
Maria att planerare måste ägna sig åt deltagandestudier. Forskningen om feministisk stadsplanering 
måste enligt Maria utgå från forskarteam som är intresserade av att samverka för att flytta fram 
positionerna i samhället. Det vill säga för att lyfta fram de samhällsgrupper som tidigare har förbisetts 
i planeringen för att skapa mer jämställda samhällen. I arbetet med Urban Girls Movement säger 
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Maria att forskningen drivs framåt av ett forskarnätverk samt universitetsstuderande som utför 
följeforskning parallellt. De är således beroende av både aktörer som investerar i projekten och pro 
bono-arbetare från diverse universitet. I övrigt menar Maria att täta samarbeten med aktörer som de 
vet är intresserade av frågan har visat sig givande. Likaså är hopsättningen av konsultationsgrupperna 
som deras arbete utgår från viktig och något planeraren ansvarar för. Hopsättningen av individer till 
expertgrupperna som deltar i dialogen med lokalbefolkningen är enligt Maria viktigast, de måste vara 
personer som inte tar över diskussionen utan endast lyssnar in och fungerar som bollplank utan att 
sätta avtryck. Maria betonar även vikten av att som utomstående expert vara medveten om att det kan 
vara känsligt när det kommer personer utifrån med pengar som vill genomföra ett projekt på en plats 
de inte själva har kunskap om. I dessa sammanhang är därför det täta samarbetet mellan planerarna 
och den lokala befolkningen, vilken nås genom upprätthållande av goda relationer med lokala 
intresseorganisationer, extra viktigt.  
 
Att som yrkesverksam kunna använda sig av vedertagna metoder och verktyg för att tillvarata den 
lokala kunskap som finns i varje enskilt område är viktigt, och enligt Karin huvudanledningen till att 
dessa måste utarbetas. Anledningen till att det är så viktigt menar Karin att man som yrkesverksam 
annars riskerar att omedvetet överföra egna egenskaper och upplevelser av platsen in i planeringen. 
Erfarenheter som kanske inte alls stämmer överens med de lokala åsikterna eller verkligheten. Att 
lyssna på lokalbefolkningen och förstå de lokala behoven, det vill säga att låta sig informeras är en 
grundförutsättning för att öka kunskapen om feministisk stadsplanering enligt Eva. I sitt arbete 
genomför även Eva studiebesök i området som innefattas av Fokus Skärholmen tillsammans med 
utomstående yrkesverksamma för att dels förmedla kunskapen de har tillskansats i vederbörande 
projekt, men även för att motbevisa och förändra de fördomar om området många har till följd av den 
negativa mediebilden. 
 
Vikten av deltagandestudier som angreppssätt i stadsplaneringen uppkommer i samtliga intervjuer. 
Målet med en planerares arbete är, enligt Maria, att aktivera och uppmärksamma så många aktörer 
som möjligt, främst de som vanligtvis inte deltar eller ens är inbjudna att delta. Det vill säga kvinnor 
och flickor i utsatta grupper. Att genom hela planeringsarbetet ha en dialog med så många ingående 
aktörer som möjligt, främst de grupper som historiskt har haft mindre inflytande, är enligt Anna 
väldigt viktigt. Det betonar även Kristina som i sitt arbete aktivt försöker uppmuntra beställarna till att 
godkänna att undersökningarna utgår från så kallade ”tysta grupper”, det vill säga de grupper i 
samhället som vanligtvis inte brukar höras. Hon berättar att ”Vi brukar försöka pusha de som beställer 
att vi ska få rikta in oss på tysta grupper, de som inte brukar höras och som de inte har pratat med 
tidigare.” (Kristina, personlig kommunikation, 8 maj 2019). Kristina vittnar dessvärre om att graden 
av det sociala perspektivet tenderar att påverkas av investeringsviljan hos beställarna samt tidplanen. 
Anna menar att frågan om intersektionellt deltagande är något både staden och byggaktörerna måste 
driva. Att även de privata byggaktörerna tar ansvar för jämställdhetsintegreringen och blir mer 
engagerade i frågan om dialog skapar enligt Maria ett ovärderligt kunskapsutbyte, inte minst för 
professionen (arkitekter och planerare i kommunerna). Enligt Maria har de privata aktörerna inom 
stadsutvecklingsgebiten ofta mycket att tillföra diskursen då de i större utsträckning har haft resurser 
för att utveckla arbetssätt och ramverk.  
 
I sitt arbete strävar Maria mot att samtliga aktörer ska tillskansa sig kunskap och metoder för hur de 
kan arbeta med unga kvinnor, men även för att de unga kvinnorna ska vara motiverade att delta och 
påvisa att deras bidrag till debatten är viktigt. Att tycka om att arbeta med människor anser Maria är 
en grundförutsättning för att arbeta med stadsplanering. I nuläget är planeringspraktiken varken helt 
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inkluderande eller jämställd utan har en inbyggd maktdimension vilken enligt Karin måste förgöras 
samstämmigt hos samtliga aktörer som är med i urbana utvecklingsprojekt.  

Planerarens ansvar att demokratisera planeringsprocessen  
Maria (personlig kommunikation, 17 april 2019) anser att ”man har förlorat den kunskapen om hur ett 
bra offentligt rum ser ut (…) den byggda miljön ska främja demokratiska värden”. Den byggda miljön 
ska enligt Maria främja demokratiska värden, och hon betonar vikten av att ständigt kontemplera den 
demokratiska aspekten som finns inom stadsplaneringen. Maria menar att Sverige i dagsläget har 
förlorat kunskapen om hur bra offentliga rum ser ut, och att denna måste återskapas på ett 
demokratiskt vis. Att planeringen av de offentliga rummen har en tydlig demokratisk aspekt belyser 
även Eva som säger: 
 

Sen är det så att kvinnor i större utsträckning är rädda att utsättas för brott trots att det är män 

som faktiskt löper större risk och som i högre grad är utsatta. Och att flickor och kvinnor är de 

som undviker platser på grund av otrygghet och då blir det ett demokratiskt problem om man 

inte kan vistas i det offentliga rummet. (Eva, personlig kommunikation, 25 mars 2019) 

 
Hon anser att flickors och kvinnors undvikande av platser på grund av upplevd otrygghet, att de inte 
kan vistas fritt i det offentliga rummet, är ett demokratiskt problem. Eva ser vidare att kvinnors 
tillgång till de offentliga rummen är starkt kopplad till trygghetsfrågan, men hon anser även att det är 
en fråga om både utformning och programmering. De frågor som bör ställas inom planeringsdiskursen 
är enligt Eva: Vad är det för offentliga rum vi planerar? För vem planerar vi? Vilka offentliga rum 
skulle flickor och kvinnor uppskatta? Eva berättar att hon i sitt arbete med Fokus Skärholmen har 
kommit till insikt om att: 
 

När vi frågar människor vad de är rädda för då är de rädda för varandra (…) Men sen är det 

också att många lyfter fram aktiviteter i det offentliga rummet som en bra lösning, så 

egentligen är man inte rädd för folk, man är mer rädd för folktomhet eller att det är för få 

människor. (Eva, personlig kommunikation, 25 mars 2019) 

 
Eva har alltså identifierat att människorna i området dels uttrycker en rädsla för varandra, att vuxna är 
rädda för ungdomar, barn för alkoholpåverkade vuxna och så vidare, men främst att människorna är 
rädda för folktomma platser och uttrycker en olust kring trasiga och skräpiga platser. Det är alltså 
tydligt att den fysiska miljön spelar roll för invånarna, och därför blir det även en fråga om 
utformning enligt Eva. Hon problematiserar bristerna i utformningen av de offentliga rummen där den 
slentrianmässiga utläggningen av konstgräsmattor anses lösa problemen med ojämställdhet. Eva 
tillägger att konstgräsplanerna absolut är uppskattade och till viss del används av tjejer också, men 
hon betonar vikten av att planera för en variation av aktiviteter eftersom killar tenderar att använda 
sportfaciliteterna i större utsträckning än tjejerna. I områden som Skärholmen har det visat sig att färre 
barn och unga är engagerade i föreningsliv rörande både kultur och sport, något som enligt Eva bäst 
förändras genom samverkan och programmering av aktiviteter.  
 
Även Karin har i sitt arbete identifierat bristen på platser för unga tjejer att uppehålla sig på i stadens 
miljonprogramsområden. Hon betonar att tanken med miljonprogrammet var god men att områdena 
som skapades var till för en annan typ av människa än den fria kvinnan. Enligt Karin karaktäriseras 
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miljonprogramsområdenas utformning av ett modernistiskt tankesätt där den lokala servicen vilken 
främst kvinnor arbetade inom placerades i centrumen och kollektivtrafiken byggdes ut för att 
möjliggöra för männen att åka till sina arbeten. Den tidens utformning uppkom enligt Karin av 
praktiska skäl men bidrag även till att kvinnorna byggdes in i områdena. Hon menar att kvinnan som 
idé och aktör i stadsplaneringen tillintetgjordes i och med att hennes sociala och territoriella mobilitet 
inskränktes. De negativa konsekvenserna utformningen fick i dessa områden går att begrunda även 
idag menar Karin. I miljonprogramsområdena är det en avsaknad av levande bottenvåningar, lokaler 
för kommersiella aktiviteter och umgängesytor. Den enda okodade platsen som finns att tillgå anser 
Karin är gatan, och den är ockuperad av männen. I sitt arbete med Urban Girls Movement där Karin 
och hennes kollegor har praktiserat könssegregerade medborgardialoger har det visat sig att tjejerna 
som deltagit i processerna upplever deltagandet per se som stärkande för de själva. Karin (personlig 
kommunikation, 24 april 2019) anser att ”rent idealt, så borde det gå parallella processer, alltså 
parallella konsultationsprocesser med tjejer och killar och sen i slutet kunna sammanföra de idéer de 
har kommit fram till. Det är positivt att se andra perspektiv, det är också en viktig lärdom.”. I de fall 
man som planerare använder sig av könssegregerade konsultationsprocesser anser alltså Karin att det 
ideala avslutet på medborgardialogen vore att sammanföra de konsultationsprocesser som har skett 
parallellt. Anledningen till det menar hon är att dra lärdom från varandra. Enligt Karin är engagerade 
samhällsmedborgare en grundförutsättning för att demokratiseringsprocessen ska fortgå. Trots att 
könssegregerade konsultationsprocesser alltså kan stärka tjejerna som individer menar Karin att det är 
viktigt att även väva in andra gruppers perspektiv. Vikten av intersektionalitet påpekar även Maria. 
Hon ser ingen vits med att endast utgå från unga tjejer eller kvinnor utan menar att de ska betraktas 
som en del i en helhet, där även äldre kvinnor och män samt yngre killar ingår. I sitt arbete med 
medborgardialoger anser Karin att det är viktigt att grupperna representerar ett tvärsnitt av samhället. 
Att integrera jämställdhet i hela planeringsprocessen är enligt Anna huvudmålet med Stockholms 
stads jämställdhetsstrategi. Parallellt med arbetet med jämställdhetsintegrering håller Stockholms stad 
på att omorganisera sin verksamhet med målet att ha mer kunskap internt och på så vis bli mindre 
konsultberoende, det vill säga köpa färre tjänster. Det är något som ur en demokratisk synvinkel är 
positivt enligt Anna. 
 
Jämställdhetsintegrering i planeringsprocessen, i samtliga projekt, är enligt Anna viktigt för att 
motverka segregation och skapa offentliga rum med mötesplatser där alla stadens invånare kan mötas. 
Anna belyser vetskapen om att en enskild plats aldrig är segregerad utan att det är hela staden som är 
det, och att även insatser i socioekonomiskt starka områden är betydande för den sammantagna 
jämställdheten. Genom ett intersektionellt perspektiv tolkas Annas åsikt som att det finns ett behov av 
inkluderande platser för alla. En plats som är till för alla anses i den här studien vara en demokratisk 
plats.  

Bör planeringskontoren jämställdhetsutvärderas? 
Det råder delade meningar bland respondenterna gällande ifall planeringsavdelningar och 
expertgrupper ska jämställdhetsutvärderas eller ej. Maria menar att en planerares genus spelar mindre 
roll för arbetet att skapa jämställda städer, men att synen på människan som utgångspunkt för 
planeringen är desto viktigare. Det vill säga att ha en humanistisk syn på planeringen och syfta till att 
göra gott för människan. Utgångspunkten i planeringen är enligt Maria viktigast då hon i sitt arbete 
har erfarenhet av både kvinnliga och manliga yrkesverksamma som inte har haft jämställdhet på sin 
agenda utan strävat efter att skapa skrytbyggen. Maria menar att en byggnad både ska integreras och 
integrera i staden för att bli en positiv faktor. Det vill säga den ska integreras i den byggda miljön och 
väl på plats ska den integrera människor på platsen. Till skillnad från Maria menar Anna att det finns 
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en behållning av att vara uppmärksam om könsfördelningen på planeringskontoret, likväl som det är 
viktigt att uppmärksamma och ifrågasätta löneskillnader och så vidare. Därför anser Anna att det bör 
utvecklas diskrimineringsgrunder för arbetsplatsen. En viktig del i jämställdhetsintegreringen är enligt 
Anna det jämställdhetsnätverk staden har internt, där man arbetar för att till exempel ta fram 
jobbannonser som attraherar kvinnor. Anna (personlig kommunikation, 25 mars 2019) säger att ”det 
är ju så att vilka som faktiskt kommer hit, och sitter runt planeringsbordet spelar också roll för att vi 
planerar staden jämställt. Så det hjälper ju inte om vi har alla förutsättningar men vi inte har 
kompetensen och intresset in-house.”. Att ha ett internt intresse, och kompetens, är således enligt 
henne viktigt då sammansättningen av planerarkåren avgör hur jämställt staden planeras. Annas 
åsikter är enhälliga med Kristinas. Kristina säger att: 
 

Vi tror att det är väldigt viktigt hur vi jobbar, vilka vi är som jobbar, men också hur vårt 

klimat är och vad som premieras på arbetsplatsen. Vi märker att vi har ett problem med vår 

rekrytering, att vi är unga vita tjejer inom det här fältet och det är något vi aktivt jobbar med 

att ändra på. Men som vi ser är ganska svårt. (Kristina, personlig kommunikation, 8 maj 

2019) 

 
Det vill säga, även Kristina anser att arbetssättet, arbetsgruppen och arbetsklimatet på arbetsplatsen 
påverkar hur jämställt företagets resultat blir och de har på hennes arbetsplats identifierat problem 
med rekryteringen, där det övervägande är unga vita tjejer som intresserar sig för och söker sig till 
diskursen. Det är något de internt arbetar med att förändra, men som hon betonar är svårt. Kristina har 
noterat att hennes kollegor tar sig an utmaningar på olika sätt, har olika perspektiv och frågar olika 
saker beroende på vilken utbildning de har. Att arbetsteamet består av personer med olika 
utbildningsbakgrund har varit viktigt på Kristinas arbetsplats. Hennes team består av arkitekter, 
etnologer, ingenjörer, kulturgeografer och samhällsvetare vilka tillsammans skapar en gynnsam 
blandning av kunskap.  
 
Maria anser att planeringsdebatten i Sverige har avhumaniserats och anledningen till det tror hon 
beror på avsaknaden av svenska urbanister och galjonsfigurer som till exempel Jan Gehl. Hon säger 
att ”Vi har avhumaniserat det svenska samhället och debatten, vi måste ta upp den humanistiska 
strömningen innan det är för sent.” (Maria, personlig kommunikation, 17 april 2019). Det måste alltså 
enligt Maria till ett skifte inom planeringspraktiken, planerarna måste bli urbanister. Skillnaden 
mellan planerare och urbanister tolkas utifrån Maria som att urbanister har ett humanistiskt tänk och 
strävar efter social hållbarhet i större utsträckning än vad planerare gör. Även Karin betonar vikten av 
att förstå varje plats utifrån ett inifrånperspektiv, och att det är planerarens uppgift att vara på plats 
och tillskansa sig den relevanta kunskapen. Att vara på plats och analysera den lokala kontexten är 
enligt Karin tidskrävande, men hon menar att det måste få ta tid för att resultatet ska bli bra. Att se 
resultatet av den feministiska planeringen över tid, är något som enligt Kristina också måste få ta tid. I 
planeringssammanhang och i fråga om att mäta sociala värden planeringen gett upphov till måste man 
ha en lång tidshorisont menar Kristina.  
 
Karin är av åsikten att det är själva planeringsprocessen, vilka röster som får komma till tals och 
under vilka omständigheter det sker som avgör hur jämställt ett projekt är eller kommer att bli. I 
processen inkluderas både planeringsteamet och medborgarna vilka deltar i olika dialoger. Karin 
menar att ju mer heterogent planeringsteamet, eller medborgargrupperna, är desto mer heterogen blir 
platsen. Men Karin poängterar också att en planeringsprocess inte är jämställd bara för att projektet 
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har en kvinnlig ledare eller för att det är lik många kvinnor som män med. I fråga om 
medborgardialog menar Karin att det är viktigt att inte bara ifrågasätta dess hopsättning av människor 
utan att även reflektera över vem som faktiskt pratar och vems åsikter som faktiskt tas i beaktning. 
Den största skillnaden enligt Karin att arbeta feministiskt jämfört med att arbeta jämställt är att en 
som planerare agerar mot ojämställdheten och inte bara konstaterar dess faktum. Att i sitt arbete som 
planerare ha ett feministiskt angreppssätt handlar således enligt Karin både om att synliggöra den 
maktdimension som finns i genusrelationer, men främst att transformera den. Karin menar att det som 
planerare är viktigt att ständigt ifrågasätta varför situationen är som den är, varför den byggda miljön 
och det offentliga rummet ser ut som det gör, samt alltid reflektera över hur de strukturer som 
marginaliserar människor kan motverkas. Enligt Karin är det viktigt eftersom yrkesverksamma 
omedvetet arbetar mot den normaliserande diskursen, för de vita medelklassmännen. Anledningen till 
detta anser Karin är för att alla är programmerade att förstå världen utifrån det synsättet och agera 
därefter. Att arbeta feministiskt och involvera de annars marginaliserade grupperna blir därmed 
ögonöppnande för alla inblandade, såväl planerare som medborgare.  

5.2.6 Resultatanalys 
Cook och Fanow (refererade i Sandercock & Forsyth, 1992) presenterar fem principer för feministiska 
planerare, bland dessa återfinns vikten av att ständigt ifrågasätta betydelsen genusperspektivet har för 
samhället, vara medveten om att diskursen kan användas i praktiken, ifrågasätta normen om att 
personliga erfarenheter är ovetenskapliga samt auktorisera kvinnor och förändra de patriarkala 
förhållandena, i empirin. Till exempel strävar Maria efter att samtliga aktörer i de projekt hon arbetar i 
ska vara medvetna om hur de kan involvera unga kvinnor i planeringen, det vill säga hur de kan arbeta 
med medborgardialog. Hon menar att det bör vara en grundförutsättning hos varje planerare att tycka 
om att arbeta med människor, och är av åsikten att dagens planeringspraktik varken är inkluderande 
eller jämställd. Vidare anser Maria att det svenska samhället och planeringsdiskursen har 
avhumaniserats och att de yrkesverksamma måste återuppta den humanistiska synen på planeringen 
och sträva efter att göra gott för människan. Maria misstänker att planeringsdiskursen har 
avhumaniserats till följd av att Sverige saknar framstående urbanister som landets planerarkår kan 
inspireras av. Intervjustudien får stöd i litteraturen då Johnston-Zimmerman (2017) menar att en 
feministiskt planerad stad genererar en humanistisk stad. Vilket är en indikation på att 
respondenternas arbete med feministisk stadsplanering, trots att det ofta benämns annorlunda, har 
relevans för planeringens sociala hållbarhet.  
 
Det ständiga ifrågasättandet av genusperspektivets bidrag till planeringen som Cook och Fanow 
(refererad i Sandercock & Forsyth, 1992) förespråkar återfinns i intervjustudien där Eva menar att 
planeraren ständigt måste ifrågasätta vem hen planerar för och om kvinnor skulle uppskatta resultatet. 
Principerna om att ifrågasätta normen om att personliga åsikter inte är vetenskapliga och vikten av att 
auktorisera kvinnan har även dem stöd i dokumentanalysen och intervjustudien. Det framgår tydligt ur 
respondenternas utsagor att planeringen ska utgå från människan. Karin har erfarenhet av att 
könssegregerade medborgardialoger tenderar att vara självförverkligande i den mening att de 
genererar goda planeringsförslag samt stärker självkänsla hos kvinnorna som deltar. Hon påpekar 
dock att det finns en behållning i att i ett senare skede sammanföra de könssegregerade 
konsultationsprocesserna för att skapa kunskapsspridning och engagerade samhällsmedborgare som 
en del i den pågående demokratiseringsprocessen av planeringen. Listerborn (2002) bekräftar det som 
respondenterna delgett i intervjuerna i denna studie i och med att hon menar att könssegregerade 
dialoger kan identifiera skillnader i kvinnor och mäns behov och intressen, och Hayden (refererad i 
Sandercock & Forsyth, 1992) instämmer i vikten av att ibland se till gruppen kvinnor som en helhet 
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men påpekar vikten av att ibland se till gruppens olika beståndsdelar. Det vill säga ibland ha ett 
intersektionellt perspektiv enligt den feministiska planeringsteorin. Det finns således en schism 
gällande behållningen med att dela upp kvinnor och män i olika grupper i planeringssammanhang. 
Där Bronstein (2005) påpekar att den intersektionella analysen är central inom den postmoderna 
feminismen. Likaså menar Larsson och Jalakas (2014) att planerares arbete inte ska utgå från 
existerande könsmönster eftersom de då riskerar att cementeras, utan planeringen ska ske utifrån 
bilden av det jämställda samhället.  
 
Den av Cook och Fanows principer som inte identifieras, eller ges uttryck för, i intervjustudien är 
planerarens medvetenhet om de etiska konsekvenser den feministiska forskningen kan ge upphov till. 
Något som utifrån intervjustudien och Kristinas utsago kan bero på att de sociala värden planeringen 
ger upphov till först går att identifiera efter lång tid. Det är utifrån intervjustudien tydligt att 
respondenternas personliga intressen av diskursen har betydelse för den feministiska 
stadsplaneringens framfart då flera av de har initierat och arbetar med projekt som utvecklar 
diskursen. Något som även framgår ur Listerborns studie från 2002 där hon menar att det främst är 
kvinnliga planerare som är intresserade av att diskutera planeringen av det goda samhället i relation 
till grupperna kvinnor och män. Listerborn (2002) efterfrågar fler kvinnliga planerare men belyser 
även behovet av en förändring av planeraryrket som sådant, hon menar att planerare måste utbildas i 
jämställdhet om de ska förväntas kunna arbeta med jämställdhet. Något som är fördelaktigt med tanke 
på att Larsson och Jalakas (2014) anser att det är planerarens uppgift att jämställdhetsintegrera 
planeringsprocessen. Maria menar att planerare måste arbete med deltagandestudier för att diskursens 
bidrag till den byggda miljön ska uppmärksammas, och hon anser att forskningen om feministisk 
stadsplanering måste utgå från forskarteam som strävar efter att öka diskursens påverkan på 
planeringspraktiken. För att forskningen ska gå framåt poängterar Maria vikten av investerare och 
ideell följeforskning. Dessvärre identifierar Kristina en låg investeringsvilja hos beställarna till följd 
av motiv och konkreta exempel på hur diskursen gör sig uttryck i den fysiska planeringen.  
 
Empirin belyser vikten av täta samarbeten mellan såväl aktörer, som planerare och lokala medborgare. 
Att involvera så många aktörer som möjligt anses vara viktigt, men viktigast av allt menar 
respondenterna är att engagera de tysta grupper i samhället som historiskt sett har exkluderats från 
planeringen. Hopsättningen av såväl konsultationsgrupperna som expertgrupperna anses vara mycket 
viktiga enligt Maria, och hon menar att det är av yttersta vikt att experterna inte agerar med överhet 
utan fungerar som stöd i diskussionerna som förs med medborgarna. Det är enligt Larsson och Jalakas 
(2014) viktigt att planeraren behärskar att byta mellan att ha ett underifrånperspektiv och ett 
ovanifrånperspektiv på planeringen. För att planerarna ska kunna tillvarata och integrera den lokala 
kunskapen i sina projekt utan att låta den färgas av sina personliga åsikter, anser Karin att det måste 
utarbetas metoder och verktyg. Något som verkar är omöjligt då Sandercock och Forsyth (1992) 
menar att kunskap är en social konstruktion som både är självbiografisk och könsbaserad. Det är dock 
enligt Larsson och Jalakas (2014) omöjligt att föra en objektiv planering då planeringsprocessen 
påverkas av planerarens agerande och vilka hen väljer att bjuda in till medborgardialoger. En metod 
de identifierar som betydelsefull för att synliggöra kvinnors erfarenhet av den fysiska planeringen är 
vardagsperspektivet. Vilket verkar vara en framgångsrik metod även enligt intervjustudien. Nyström 
(2003) menar att stadsplaneringen förädlas genom att kunskapsunderlaget förankras i vardagslivet och 
planeringen utgår från medborgarnas vardagslivserfarenheter och genom att planeraren medskapare 
tillsammans med människorna.  
 
Listerborn (2002) menar att både kvinnliga och manliga planerare förespråkar 
jämställdhetsintegrering av planeringsprocessen men att utvecklingen går långsamt. Det finns enligt 
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intervjustudien ett behov av att på ett demokratiskt sätt återskapa kunskapen om hur bra offentliga 
rum planeras. Det är enligt Schalk (refererad i Ardell, 2016) stadsplaneringens ansvar att 
tillgängliggöra de offentliga rummen för alla medborgare. Enligt intervjuerna demokratiseras de 
offentliga rummen genom att planeringsprocessen jämställdhetsintegreras och genom att planerarnas 
arbetsplatser omorganiseras. Att utvärdera graden av jämställdhet på planerarkårens arbetsplatser för 
att öka jämställdheten i projektens resultat är en idé som delvis stödjs och som en del av 
respondenternas arbetsplatser arbetar aktivt med, men som delvis avslås av respondenterna då den 
humanistiska synen på planeringen anses föregå planerarens genus. Respondenterna efterfrågar 
partipolitiskt obundna riktlinjer, som kommer ovanifrån, för att den feministiska stadsplaneringen ska 
tas på allvar.  

 Diskussion 
I detta kapitel sammanställs och diskuteras studiens resultat från dokumentanalysen samt de 
halvstrukturerade intervjuerna. Diskussionen sker utifrån studiens två frågeställningar: I 
praktiserandet av feministisk stadsplanering, vilka riktlinjer och verktyg finns att tillgå i olika 
planeringsdokument? samt Hur betraktar yrkesverksamma feministisk stadsplanering som 
planeringsmetod? och diskutera hur planeringsdokumenten går att relatera till planerarkårens 
praktiska arbete.  
 
Hur feminismen, erkännandet av samhällets strukturella ojämlikheter och strävan efter jämställdhet 
mellan alla, ger sig uttryck i stadsplaneringen har i studien visat sig särskilja och korrelera mellan 
olika instanser. Något som är påtagligt både i litteraturen och empirin (i såväl dokumentanalysen som 
i intervjuerna) är aktsamheten för att använda begreppet feministisk stadsplanering i skrift samt i 
möten med kunder och medborgare när diskursen förmedlas externt. Det är därför på sin plats att 
diskutera vad begreppet innebär enligt litteraturen och de yrkesverksamma, för att överhuvudtaget 
kunna identifiera hur diskursen framställs i planeringsdokumenten eller hur planerarkåren förhåller sig 
till och arbetar med diskursen. Det är utifrån litteraturgenomgången tydligt att det finns en grupp 
teoretiker och en strömning som anser att planeringsteorin och planeringsprocessen är i stort behov av 
förändring, och att den förändringen bör kantas av integrering av ett genusperspektiv (Fenster, 2005; 
Snyder, 1995; Sandercock & Forsyth, 1992. Ett behov som utifrån intervjuerna verkar stort även hos 
de yrkesverksamma. Av intervjuerna att döma verkar samtliga respondenter arbeta med att ta fram 
verktyg för såväl internt (Stockholms stad och WSP) samt globalt (Global Utmaning) bruk.  
 
Ordet feministisk återfinns inte i något av de studerade dokumenten, trots att samtliga har ett tydligt 
intersektionellt perspektiv och syftar till att genom stadsplanering och stadsbyggnad skapa jämställda 
livsmiljöer. Att begreppet har uteblivit kan självklart bero på att inget av dokumenten uttalat har haft 
feministisk stadsplanering som arbetsmetod, men deras innehåll och strävan efter 
jämställdhetsintegrering tyder på att det finns ett underliggande feministiskt perspektiv. UN-Habitat 
väljer att benämna stadsplaneringen genuskänslig och jämställd. Även Boverket talar om jämställd 
stadsplanering, medan Stockholms stad i litteraturen främst använder begreppet social hållbarhet. 
Trots att litteraturen om feministisk planeringsteori och stadsplanering visar att feminism i 
planeringssammanhang innebär att planera utifrån ett intersektionellt perspektiv och skapa 
inkluderande offentliga rum för alla, vilket är en utgångspunkt inom postmodern feminism, använder 
alltså ingen av organisationerna begreppet feministisk. Att låta bli att bruka strömningens rätta 
begrepp är för studiens författare oförståeligt. Framförallt om ett feministiskt perspektiv på 
stadsplaneringen väntas gynna alla. Enligt teorin ifrågasatte Sandercock och Forsyth (1992) redan för 
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ett par decennier sedan försummandet av genus i planeringsdiskursen, eftersom genusperspektivet är 
relevant och återkommande i planeringsprocessens samtliga delar. Med hjälp av teorin tolkas det som 
att försummandet berodde och beror på de befintliga strukturer som historiskt har undertryckt 
kvinnan, men även på avsaknaden av en sammanförande kraft mellan teori och praktik. Utifrån 
intervjustudien görs tolkningen att den sammanförande kraften kan vara kunskap i form av riktlinjer 
och verktyg, eller galjonsfigurer som inspirerar planerarkåren att planera humanistiskt. Både 
teoretikerna (Listerborn, 2002; Sandercock & Forsyth, 1992; Snyder, 1995) och empirin efterfrågar 
således en tydligare koppling mellan planeringsteorin och praktiken. Här tolkas den kopplingen 
utgöras av universella riktlinjer och verktyg som kan anpassas till varje lokal kontext. I den här 
studien betyder universella eller allmängiltiga riktlinjer förhållningssätt som kan appliceras i vilken 
kontext som helst, oberoende av plats och planerarens tidigare kunskap inom ämnet. Däremot ska de 
gå att anpassa till en specifik kontext, genom platsspecifika verktyg eller metoder. I den här studiens 
uppstartsskede förutsatte författaren att en definition av diskursen skulle gå att tillgå och en definition 
var nödvändig för att de yrkesverksamma skulle behärska att översätta teorin i praktiken. Med tanke 
på att det inte går att finna en definition i litteraturen och att ingen av respondenterna har en definition 
av diskursen var det således en felbedömning. Utifrån intervjuerna är insikten att en definition inte 
förenklar praktiserandet av diskursen men att tydliga riktlinjer och verktyg kan vara till hjälp i 
adapterandet av det feministiska perspektivet genom hela planeringsprocessen. Avsaknaden av en 
definition är dock svår att acceptera för författaren med tanke på att feminism betyder jämställdhet 
och att det är allmänt känt att ett feministiskt planeringsperspektiv gynnar alla. Varför vågar ändå inte 
alla bruka begreppet i praktiken? Enligt Larsson och Jalakas (2008) sätts det käppar i hjulet redan i 
och med att genusintegreringen av planeringen har kommit att bli kvinnans uppgift. Något som 
bekräftas i intervjuerna där mycket av den feministiska stadsplaneringens framfart anses bero på 
enskilda individers intresse och kamp. Det går att konstatera utifrån både teorin, dokumentanalysen 
och intervjustudien att genusintegreringen av planeringen inte ska vara endast kvinnans uppgift, utan 
att processen ska drivas av alla. Här är UN-habitats tanke om att både engagera kvinnor på 
gräsrotsnivå i planeringen och engagera män i kvinnorättsfrågor samt jämställdhetsfrågor viktig. Det 
krävs alltså inte bara ett kunskapshöjande gällande feminism, genus och jämställdhet inom 
planerarkåren och dess nyckelaktörer, utan kunskapen inom ämnena måste även spridas till 
allmänheten. Det är kanske kunskapsspridning av feministisk stadsplanering de yrkesverksamma 
genomför när de paketerar begreppet annorlunda beroende av mottagare och projekt. Arbetet med att 
paketera begreppet feministisk stadsplanering olika och använda olika synonymer som jämställd, 
rättvis och social beroende på situationen i fråga var till en början provocerande. Men, med tanke på 
att de i denna studie analyserade planeringsdokumenten inte brukar begreppet feministisk, liksom 
flera av studiens respondenter vittnar om att det ofta möter motstånd är det kanske klokt att inte 
fokusera på begreppet per se utan se till dess resultat. Med hjälp av teorin och empirin tolkas det som 
att planerare med fördel kan förklä och paketera diskursen feministisk stadsplanering beroende på hur 
accepterande och beläst mottagaren är. Otaliga synonymer används enligt empirin både i 
planeringsdokumenten och inom planerarkåren, ett användande som i sig skulle kunna implicera att 
begreppen och så även diskurserna är desamma. Här uppstår dock en schism mellan de studerade 
dokumenten samt ett par av respondenterna och resten av respondenterna. Precis som dokumenten 
vilka strävar efter jämställdhetsintegrering i planeringen, menar Anna, Maria och Karin att feministisk 
stadsplanering kan likställas med jämställd stadsplanering så länge de strukturella skillnader som 
finns mellan kvinnor och män erkänns. Det är dock enligt Schalk (refererad i Ardell, 2016) tydligt att 
begreppet kan betyda olika saker för olika personer. Ett par respondenter anser att det är en 
diskursskillnad mellan feministisk och jämställd stadsplanering, där de menar att feministisk är den 
enda som faktiskt strävar efter jämställdhet och verkar för ett tillintetgörande av den strukturella 
ojämställdheten. Men samtidigt identifierar samma respondenter ett behov av att anpassa begreppet 
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efter situation och påpekar att vissa delar av samhället är mer mottagliga för det än andra. 
Användandet av begreppet blir således en avvägning varje planerare måste göra. Enligt Butler (1990) 
spelar språkbruk och ordval en viktig roll i diskursens framfart, men det är utifrån intervjuerna oklart 
om begreppet feministisk stadsplanering faktiskt gör någon skillnad i planeringen. Det anses utifrån 
studien tvetydigt att diskursen har samma betydelse oavsett begrepp samtidigt som det finns ett behov 
av att paketera det efter situation. Det blir tydligt att samhället i stort inte är redo att anamma 
diskursen helt, men infasningen som går att identifiera utifrån dokumentanalysen (hur dokumenten är 
framskrivna med ett intersektionellt perspektiv) och utifrån intervjuerna där respondenterna vittnar om 
ett ökat intresse anses vara positiv. Även om det kan tyckas befängt att planerare behöver anpassa 
ordvalet på grund av att minska risken att provocera vissa grupper med det mest jämställda begrepp 
samhället har. En får inte glömma att planeringsprocessen ur ett historiskt perspektiv är formad av 
lärda män till förmån för andra män, något som här anses ge upphov till manlig ambivalens till det 
feministiska perspektivet. Det är utifrån studien viktigt att poängtera att implementering av ett 
feministiskt perspektiv inte innebär exkludering av någon grupp utan tvärtom inkludering av alla.  
 
Respondenterna identifierar en avsaknad av en tydlig definition av feministisk stadsplanering, men 
yttrar inte något vidare behov av en. Däremot efterfrågas mer kunskap i ämnet samt tydligare riktlinjer 
och verktyg. Dessa riktlinjer och verktyg definieras enligt respondenterna med fördel ovanifrån, från 
nationell nivå för att ha chans att influera och påverka planeringspraktiken. Utifrån den här studiens 
empiri identifieras dock en konflikt i att ett allmängiltigt kunskapsunderlag om feministisk 
stadsplanering väntas underlätta planerarkårens arbete samtidigt som både respondenterna och 
dokumenten belyser vikten av att utgå från den lokala kontexten. Enligt respondenterna är alltså inte 
ett universellt kunskapsunderlag tillräckligt, utan varje enskild planerare måste även besitta 
kunskapen om hur hen kan översätta kunskapen i sitt arbete. Diskussionen blir invecklad och tvetydig 
i och med att ett universellt kunskapsunderlag skulle kunna erbjuda yrkesverksamma som ej är insatta 
i diskursen förhållningssätt i applicerandet av det feministiska perspektivet. Men om planerarkåren 
endast erbjuds universella riktlinjer att basera sitt arbete på befarar författaren att planerarnas 
uppfinningsrikedom hämmas och att det lokala perspektivet riskerar att gå förlorat om kunskapen om 
kvinnans upplevelse redan anses finnas och nyttan av ytterligare medborgardialog inte kan motiveras. 
Samtidigt förutsätter de universella riktlinjerna enligt författaren att planeraren besitter kunskap om 
hur diskursen ska praktiseras lokalt. Ur den aspekten är dokumentens och respondenternas efterfråga 
om kunskapshöjning av planerarkåren viktig i den här diskussionen då en välutbildad (inom feminism 
och jämställdhet) planerarkår borde leda till att det feministiska perspektivet i framtiden 
implementeras automatiskt i planeringen. Utifrån den här studiens resonemang är en idé att den 
globala organisationen FN tar fram riktlinjer och kunskapsunderlag för hela världen, och att varje land 
nationellt utreder betydelsen av dessa på nationell nivå. De nationella riktlinjerna är således mer 
konkreta för att underlätta applicerandet av de globala. Sedan måste planerarkåren vara på en 
likvärdig kunskapsnivå trots att varje företag eller kommun kan ha olika lokala verktyg för görandet 
av feministisk stadsplanering. Den likvärdiga kunskapsnivån anses utifrån den här studien erhållas 
genom nationell kunskapsspridning, för att förhindra att det uppstår ojämställdhet till följd av 
avsaknad av intresse eller investeringsvilja runt om i landet. De lokala verktygen är således 
platsspecifika och kräver ett kunskapsunderlag för att goda resultat i den fysiska miljön. Att ha 
verktyg för hur diskursen praktiseras är enligt den här studien viktigt för att extrahera det 
heteronormativa rastret från planeringsprocessen, och således inte marginalisera grupper av 
människor till följd av att de inte passar in i det. Det avvikande bör således betraktas som norm och 
det intersektionella perspektivet likaså. Med tanke på att intersektionalitet är en av grundbultarna 
inom postmodern feminism bör det feministiska perspektivet vara självklart. Summan av denna 
diskussion är att det enligt intervjustudien behövs lokala verktyg snarare än globala riktlinjer, men 
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samtidigt efterfrågar dokumentanalysen ökad kunskapshöjning och tydligare riktlinjer. Därför är det 
utifrån den här studien tydligt att såväl globala riktlinjer som nationella och lokala verktyg behövs, för 
att planerarkåren ska kunna arbeta med feministisk stadsplanering.  
 
Det är upplyftande att det finns en genomgående efterfråga av ökad kunskap om jämställdhet, ökad 
kunskapsspridning och bättre planeringsunderlag från både de studerade planeringsdokumenten och 
de tillfrågade yrkesverksamma. Att intresset för feministisk stadsplanering har ökat bekräftar empirin, 
men respondenterna påpekar avsaknaden av riktlinjer och verktyg som kan hjälpa dem att översätta 
intresset till verklighet. Men att diskursens utveckling delvis beror av enskilda planerares 
egenintressen är problematiskt om hela planeringsprocessen ska kunna jämställdhetsintegreras och det 
feministiska perspektivet normaliseras. En tolkning som görs utifrån respondenternas svar i 
intervjuerna är att det är varje enskild planerares ansvar att precisera för sitt eget arbete i olika projekt 
hur jämställdhet ska integreras. Något som i kontexten av att sprida kunskap om och implementera 
feministisk stadsplanering anses problematiskt med tanke på att diskursens framfart på så vis blir 
avhängt på de för stunden yrkesverksamma planerarna. Vilket i en större kontext riskerar att bli 
väldigt sårbart om politiken eller andra strömningar får större inverkan på diskursen. Intervjuerna 
tyder nämligen på att politiken har en viss inverkan på diskursens framfart och att politiska 
svängningar riskerar att göra avkall på jämställdhetsfokuset. Det framgår även av intervjustudien att 
nationella partipolitiskt obundna riktlinjer som kommer ovanifrån vore en bra idé för att normalisera 
diskursen samt tvinga planerarkåren att implementera tankesättet i sitt dagliga arbete. Enligt 
Listerborn (2002) är idén om jämställdhetsintegrering en politiskt formulerad idé som inte erbjuder 
konkreta angreppssätt. Teorin bekräftar alltså att politiken inte kan erbjuda de planeringsverktyg de 
yrkesverksamma verkar behöva för att integrera jämställdhet i planeringen, och därav borde samtliga 
riktlinjer vara partipolitiskt obundna samt lagstiftas ovanifrån. Med tanke på att politiken är det 
beslutande organet kan planeringen på nationell eller kommunal nivå dock aldrig vara opolitisk, men 
den kunskap och de planeringsverktyg som tas fram kan vara partipolitiskt obundna och ha för avsikt 
att bestå oberoende av politisk majoritet. Här kommer de i den här studien studerade dokumenten in i 
bilden. De ger alla vägledning i hur stadsplaneringen kan göras mer jämställd genom ett 
intersektionellt perspektiv. Dokumenten från UN-Habitat och Stockholms stad presenterar generella 
riktlinjer där kunskapsspridning och sociala åtgärder är medel för att nå jämställdhetsmålet, medan 
dokumentet från Boverket består av en omvärldsbevakning som exemplifierar hur planerare kan 
arbete med diskursen i praktiken. Dokumenten från UN-Habitat och Stockholms stad kan således 
användas av planerare i den förberedande fasen för att skapa en uppfattning om vad 
jämställdhetsintegrering innebär för stadsplaneringen, medan Boverkets exempelsamling kan 
appliceras på lokala projekt och därigenom utgöra en viktig del i planerarens genomförandefas. De 
riktlinjer och verktyg som dokumenten erbjuder går att identifiera i de yrkesverksammas arbete. Om 
dokumenten speglar praktiken eller om planerarkåren inspireras av dokumenten får förbli 
okommenterat, men det är tydligt att de planerare som har kunskap om diskursen är väl pålästa. Trots 
det efterfrågar samtliga parter (samt Listerborn, 2002; Sandercock & Forsyth, 1992; Snyder, 1995) 
ytterligare arbetsmetoder för jämställdhet. Respondenternas enskilda arbete med att utveckla modeller 
för SVA och verktygslådor är därför väldigt värdefullt. Idag arbetar de yrkesverksamma utifrån egna 
uppsatta riktlinjer och verktyg samt befintlig könsuppdelad statistik. Kanske skulle ett internationellt 
planeringsnätverk på global nivå kunna bistå alla planerare med både riktlinjer (likt de från UN-
Habitat) samt verktyg (likt de från Boverket samt Global Utmaning)? Det skulle dels ge planerarkåren 
en stadig grund att stå på, samt generera global kunskapsspridning. Att utgå från globala riktlinjer 
skapar inte problem för den enskilde planeraren så länge hen har verktyg att översätta de till den 
globala kontexten.  
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De yrkesverksammas erfarenheter av att arbeta med feministisk (jämställd) stadsplanering instämmer 
till stor del med de riktlinjer och verktyg de studerade dokumenten erbjuder, trots att ordvalen 
stundtals skiljer sig åt. De studerade dokumenten kan således användas som vägvisning i 
stadsplaneringen och kontentan av dokumentanalysen anses gå att sammanfoga med kontentan från 
intervjuerna för att generera riktlinjer för praktiserandet feministisk stadsplanering. Dessa är: utveckla 
kunskapen om feminism, jämställdhet och mänskliga rättigheter; sprid kunskapen om feminism och 
jämställdhet bland såväl yrkesverksamma som bland medborgare; arbeta med jämställdhetsintegrering 
i alla projekt; synliggör strukturella skillnader genom att använda könsuppdelad statistik; engagera 
den lokala befolkningen genom medborgardialog och deltagandestudier; låt planeringen utgå från 
människan men fokusera på kvinnan; arbeta utifrån ett lokalt perspektiv för att skapa platsidentitet 
och ett förhöjd socialt kapital; samt sätt tydliga mål för jämställdhetsintegreringen i varje projekt.  
 
Förutom att arbeta utifrån de presenterade riktlinjerna framgår det ur resultatanalysen av 
intervjustudien att det är till planerarens fördel om hen har en god dialog och ett tätt samarbete med 
såväl andra aktörer som med medborgare och lokala organisationer. På så vis erhåller planeraren 
möjlighet att utgå från invånarnas vardagslivsperspektiv och kan förmedla det till sina kollegor. 
Planeraren bör således ta rollen som medskapande urbanist och distansera sig från den auktoritära 
planerarrollen. Både teorin (Listerborn, 2002; Snyder, 1995) och empirin (samtliga dokument och alla 
respondenter) pekar på att planeraren ska utgå från den lokala kontexten och genom feministiska 
angreppssätt skapa ökat medborgardeltagande. Vikten av att utgå från medborgarnas 
vardagsperspektiv och det samhälle som önskas återfinns även i Larsson och Jalakas (2014) teori, 
vilken påvisas i figur 1 och påvisar att jämställd planering bör utgå från erfarenhetsvärldar för att 
bryta ner de rådande strukturerna. De könssegregerade medborgardialogerna verkar enligt studien 
möta störst framgång, framförallt om de sammanfogas till en helhet i syfte att sprida kunskap. Detta är 
viktigt då det har visat sig att kvinnor tenderar att delta mer aktivt om dialogerna är separerade. På så 
vis gör planeringen mindre könsblind och påvisar skillnader mellan människors olika erfarenheter av 
den byggda miljön. Precis som att genusperspektivet enligt teorin är självförverkligande verkar de 
könssegregerade medborgardialogerna vara självförverkligande enligt empirin. Planerare bör alltså 
föra separerade dialoger för att öka förståelsen samt kunskapsspridningen och så även stärka de 
sociala banden och den sociala kohesionen.  
 
Det framgår av såväl dokumenten som av intervjuerna att både planeringspraktiken och 
planeringsutbildningarna måste omdanas. Ett humanistiskt och intersektionellt perspektiv måste 
integreras för att de yrkesverksamma ska ta till sig medborgarnas vardagsperspektiv och översätta det 
till planeringen. I fråga om planerarkåren bör jämställdhetsintegreras är den här studiens svar Ja. Trots 
att det finns både kvinnor och män som riskerar att handla icke-humanistiskt är kontentan av såväl 
teorin som empirin att planeringens resultat gynnas av en heterogen planerarkår. Det har utifrån 
intervjuerna visat sig viktigt att planerarkåren koncentrerar sig på de saker de faktiskt har rådighet 
över genom stadsplaneringen, men att ett tätt samarbete med andra aktörer tenderar att förändra 
normer och minska fördomar. Något som påpekas både i intervjuerna samt i UN-Habitats dokument 
där både kunskapshöjande av planerarkåren och fysisk utformning anses öka det sociala kapitalet i ett 
område.  
 
Att planeringspraktiken och planeringsprocessen skulle gynnas av en implementering av ett 
feministiskt perspektiv råder det utifrån den här studien inget tvivel om då en tolkning av teorin och 
empirin är att feministisk stadsplanering skapar jämställdhet. Feministisk stadsplanering antas därför 
behövas fram till och med den dag samhället är helt jämställt. Samtliga av de tre studerade 
dokumenten påvisar riktlinjer och verktyg som anses användbara i planerarens praktiserande av 
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diskursen feministisk stadsplanering. Det har i denna studie visat sig att de yrkesverksammas 
erfarenheter av, och arbete med, feministisk stadsplanering till stor del överensstämmer med den 
feministiska planeringsteorin. Teorin (Butler, 1995; Fenster, 2005; Listerborn, 2002; Snyder, 1995) 
och empirin (dokumentanalysen samt intervjustudien) belyser tillsammans att ett intersektionellt 
perspektiv på planeringen skulle vara betydelsefullt för planerarkåren i praktiserandet av diskursen. 
Som alltid, inom alla diskurser och bland alla praktiker, framförallt i samband med subjektiva ämnen 
som erfarenheter och kunskap finns det lika många uppfattningar och perspektiv som ingående 
personer. Gemensamt för alla respondenter är vikten av feministisk stadsplanering som metod för att 
skapa jämställdhet, medan angreppssätt och begrepp enligt dem spelar mindre roll.  

 Slutsatser 
I följande kapitel presenteras se slutsatser som studien har resulterat i. Vidare presenteras även 
förslag på framtida forskning.  
 
Det är utifrån studien tydligt att genus har försummats inom stadsplaneringen på grund av avsaknaden 
av en sammanförande kraft mellan teori och praktik. En sammanförande kraft som enligt 
dokumentanalysen och intervjustudien kan innebära kunskap om feminism och jämställdhet, 
riktlinjer, verktyg eller förebilder (urbanister). En kunskapshöjning av planerarkåren samt en 
kunskapsspridning till övriga aktörer och medborgare är enligt studien en förutsättning för att 
jämställdhet ska kunna integreras i, och genereras genom, stadsplanering. Med tanke på att studien har 
visat att stadsplaneringen och planeringsverktygen bör utgå från lokal nivå krävs det enligt 
intervjustudien en kunskapshöjning samt nationella riktlinjer för att lokala avvikelser (vilka beror på 
avsaknad av intresse av diskursen) ska undvikas och de yrkesverksamma ska erhålla incitament att 
arbeta med diskursen.  
 
Det finns en genomgående avsaknad av en tydlig definition av diskursen feministisk stadsplanering, 
och det finns en genomgående efterfråga av tydliga och allmängiltiga riktlinjer samt verktyg vilka kan 
hjälpa planeraren att översätta den feministiska teorin till praktiken. Dokumentanalysen har dock 
påvisat att det finns vägledning i form av både riktlinjer och verktyg att tillgå globalt, nationellt och 
lokalt. Men intervjustudien gör det tydligt att dessa måste belysas och implementeras från en högre 
instans, kanske lagstiftas nationellt för att integreras i planeringspraktiken och planerarkårens dagliga 
arbete.  
 
Det är utifrån studien tydligt att de studerade dokumenten och de tillfrågade yrkesverksamma arbetar 
utifrån ett intersektionellt och så även ett postmodernt feministiskt perspektiv, men det är samtidigt 
tydligt att begreppet feministisk stadsplanering måste förkläs i andra begrepp för att mottas av 
allmänheten. Likaså är det tydligt att teorin och empirin över överens om att en stadsplanering som 
utgår från kvinnor gynnar alla samhällets medborgare. De tillfrågade yrkesverksamma anser att 
feministisk stadsplanering som planeringsmetod är mer processinriktad än jämställd stadsplanering, 
och att den identifierar samt förgör de underliggande strukturella ojämställdheterna genom att ha ett 
intersektionellt perspektiv. Vilket är positivt för diskursens framfart. Feministisk stadsplanering är en 
process av ifrågasättande och en kamp för jämställdhet mellan alla samhällets grupper, således är 
diskursen viktig och mycket mer än bara jämställdhet.  
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7.1 Förslag till vidare studier 
I studien framkom att den lokala förankringen av diskursen är viktigare än att följa universella 
riktlinjer. Men intervjustudien identifierade en avsaknad av verktyg genom vilka planerarkåren kan 
praktisera diskursen. Med bakgrund av det vore det intressant att göra en kartläggning och jämförelse 
av hur Sveriges kommuner arbetar med feministisk stadsplanering och jämställdhetsintegrering av 
planeringsprocessen. En sådan sammanställning skulle kunna fungera som en feministisk 
planeringshandbok.  
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Bilagor 

Bilaga A, Intervjumall 1 (Anna och Eva) 
Namn: 
Företag: 
Yrkesroll:  
 
Dessa frågor och frågeområden behandlades i båda två intervjuer. Formuleringen och ordningen har 
varierat utifrån hur intervjuerna har framflutit och i vissa fall har följdfrågor ställts. Likaså har en del 
frågor fallit bort då respondenten själv besvarat dem i förväg.  
 

• Vad är feministisk/jämställd stadsplanering för Stockholms stad? 
 

• Varför jämställd stadsplanering och inte feministisk? 
 

• Har det funnits en diskussion om termerna?  
 

• Har valet av begrepp påverkats av politiken? 
 

• Hur arbetar staden med jämställdhetsintegrering? 
 

• Hur integreras jämställdhetsperspektivet i planeringen? 
 

• Mäter/undersöker ni på något vis graden av ojämställdhet i den fysiska planeringen i samband 
med stadsutvecklingsprojekt? 

 
• Använder ni er av någon statistik eller styrdokument i ert arbete? Hur vägleds tjänstemännen? 

 
• Tror du att feministisk stadsplanering som metod för att skapa jämställda offentliga rum kan 

identifiera perspektiv som jämställd planering inte kan? 
 

• Några frågor gällande medborgardialog: 
o Hur engagerar ni olika grupper av människor att delta i tidigt skede? 
o Hur görs kvinnor och flickor delaktiga i medborgardialoger? 
o Hur bjuder ni in kvinnor till medborgardialog? 
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Bilaga B, Intervjumall 2 (Maria, Karin och Kristina) 
Namn: 
Företag: 
Yrkesroll:  
 
Dessa frågeområden behandlades i samtliga tre intervjuer. Formuleringen och ordningen har varierat 
utifrån hur intervjuerna har framflutit och i vissa fall har följdfrågor ställts. Likaså har en del frågor 
fallit bort då respondenten själv besvarat dem i förväg.  
 

• Hur definierar du/ni feministisk stadsplanering i ert arbete? 
 
• Vilka gruppen inkluderas i begreppet? Är begreppet feministisk exkluderande? 

 
• Finns det ett behov av att precisera begreppet? 

 
• Är det någon skillnad mellan feministisk och jämställd stadsplanering? 

 
• Hur kommer det sig att begreppet feministisk byts ut när det förmedlas externt? Finns det en 

behållning i att anpassa det efter situation? 
 

• Hur ska feministisk stadsplanering implementeras för att skapa jämställdhet? Vad har ni för 
riktlinjer och metoder? 

 
• Behövs det tydligare riktlinjer och verktyg? 

 
• Baserar ni ert arbete på någon speciell forskning eller statistik? 

 
• Vad har den enskilde planeraren för ansvar? 

 
• Hur skapar man som planerare inkluderande planeringsprocesser? 

 
• Bör planerarkåren jämställdhetsutvärderas, eller spelar genus ingen roll? 

 
• Hur skapar man en kunskapsspridning om feministisk stadsplanering inom planerarkåren? 

 
• Har politiken en inverkan på diskursen och arbetet med den? 
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