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Sammanfattning 

Det jämställda samhället grundar sig i målsättningen att vi alla ska ha samma möjligheter att forma 
samhället och egna liv. Ett samhälle som bjuder lika möjligheter oavsett kön är beroende av en fysisk 
miljö som tillåter detta. För att nå dit måste den fysiska planeringen vara medveten och ta hänsyn till 
människors olika erfarenheter. Planeringen måste ta ett ansvar och erkänna att det existerar 
ojämlikheter och jobba för att motverka dessa istället för att ignorera och osynliggöra i 
könsneutralitetens namn. Den här uppsatsen beskriver först dagens planering och hur vi har hamnat 
där vi är för att sedan göra en översiktlig genomgång av teorier och begrepp som är viktiga för att 
kunna skärskåda planeringen med ett genusperspektiv. Genusperspektivet är ett sätt att förflytta sig 
utanför sina egna erfarenheter för att se hur planeringen som verksamhet kan tydliggöra ojämlikheter 
i processer och projekt. Uppsatsen exemplifierar dagens planering i ett aktuellt planeringsprojekt och 
visar på vilka problem den typen av könsneutral planering har. 

Abstract 
The egalitarian society is based in the goal that we all should have the same opportunities to shape 
society and our own lives. A society that offers equal opportunities regardless of gender is dependent 
on a physical environment that allows for this. To achieve this goal the planning needs to be aware of 
and take into account people’s different experience and how that affects their views of society. 
Planning must become responsible and recognize the fact that there are inequalities in today’s society 
and try to counter them instead of ignoring them in the name of gender neutrality. This paper 
describes how current planning works in this sense and how we arrived to where we are now. It then 
goes on to make a general review of the theories and concepts that are important to look at planning 
from a gender perspective. The gender perspective is a way in which we can remove ourselves from 
our own experiences to see how planning activities can highlight the inequalities of the planning 
process and its projects. The essay exemplifies the status of current planning with a current planning 
project to show the problems that is the results of a gender neutral planning. 
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Inledning 

Bakgrund och problembeskrivning 
Jämställdhet är en målsättning att det ska råda jämlikhet mellan könen. Det vill säga att både män 
och kvinnor ska ha lika värde. Idag handlar inte debatten kring jämställdhet om dess vara eller icke 
vara utan hur med vilka medel vi ska ta oss dit och vad ett jämställt samhälle egentligen innebär. För 
att illustrera detta skifte kommer den första delen av den här uppsatsen att innehålla en kort 
sammanfattning av hur bilden av kvinnans plats i staden har kommit att förändras sedan sekelskiftet 
fram till idag. 

Vidare syftar den här uppsatsen till att undersöka hur ett genusperspektiv på stadsplaneringen kan 
leda till ökad jämställdhet och hur ett icke-genusperspektiv kan leda till en minskad jämställdhet. När 
jag har berättat om mitt ämne för människor i min omgivning, både på 
samhällsbyggnadsprogrammet och i övrigt, har jag ofta mötts av en ifrågasättande attityd. Utan att 
lägga alltför stor vikt vid den här typen av anekdotiska resonemang så verkar det inte vara ett 
perspektiv som fått synas särskilt mycket. Många har ansett att stadsplaneringen bör vara könlös och 
inte göra skillnad på kvinna och man, vilket är något jag kommer att ta upp i begreppsdelen av 
uppsatsen. Vissa har menat att stadsplaneringens hänsyn till genus bör handla om säkerhetsgörande 
åtgärder som att röja upp bland buskar och att skapa god belysning vid parkstråk. Detta kommer att 
tas upp under rubriken Kvinnan som offer och trygghetsskapande åtgärder. 

Den här uppsatsen syftar till att redogöra för några av de teorier som ligger till grund för ett 
genusperspektiv på stadsplaneringen och varför detta är intressant. Från en planerares synsätt så är 
debatten om genus i planering förhållandevis ny om man jämför med andra områden som t ex politik 
och familjeliv (Friberg, 2006). 

Frågeställning 
Till grund för uppsatsen ligger en frågeställning om var vi befinner oss idag och hur ett 
genusperspektiv kan utveckla den fysiska planeringen. 

Metod och material 
För att komma åt den här frågan var jag först tvungen att skaffa mig en hel del ny kunskap. Jag har 
valt att ägna mig åt litteraturstudier för att sedan göra en fallstudie över hur genusperspektiv används 
i tre planer. Den litteratur som jag valt har både bestått av böcker och av vetenskapliga artiklar. Tre 
verk har fått utgöra grunden för mina vidare studier av området. Det är Anita Larsson och Anne 
Jalakas Jämställdhet nästa! (2008), Tora Friberg och Anita Larssons Steg framåt: Strategier och 
villkor för att förverkliga genusperspektivet i översiktlig planering (2002) och Carina Listerborns 
Trygg stad: Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik (2002). 
Med utgångspunkt i dessa texter har jag sedan inhämtat övrig litteratur. 

De planer som jag valt att studera i min fallstudie är först Stockholms översiktsplan från 2010, sedan 
den fördjupade översiktsplanen för Karolinska - Norra Station och sist den detaljplan som gäller för 
Norra Station. Jag har valt de här planerna för att de ger en naturlig ökning i detaljeringsgrad av 
samma område. 
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Disposition 
Uppsatsen består av fyra delar. I den första delen beskrivs uppsatsenens innehåll och mitt 
tillvägagångssätt samt en kort historisk beskrivning av hur stadsplaneringen och kvinnans roll har 
förändrats över tiden. I del två definieras och beskrivs först de viktigaste begreppen i genusteorin. 
Därefter redogör jag för de teorier som jag anser vara viktiga för genusperspektivet och hur de 
fungerar tillsammans med planeringsteorin. För att titta på hur det fungerar eller inte fungerar i 
praktiken har jag, i del tre, valt att titta på tre olika planer med olika detaljeringsgrad. Uppsatsens 
sista del innehåller slutsatser och diskussion om hur genusperspektivet kan utvecklas och hur 
planeringen kan utvecklas i framtiden. 

En historisk inblick i kvinnans plats i staden 
För att kunna förstå de genusrelaterade problem som finns i staden idag så är det viktigt att förstå hur 
kvinnans relation till den (staden) sett ut genom tiden. Även om staden klassiskt har representerat 
möjlighet och frihet så är det främst män som åtnjutit dessa kvaliteter. Kvinnans roll har allt som 
oftast komma att handla om hushåll och hemmet. Vid tiden då den klassiska rutnätstaden byggdes ut 
under slutet av 1880-talet och en bit in på 1900-talet rörde sig kvinnor inte i staden utan manligt 
sällskap (Björk, o.a., 2008). 

De gånger då positionerna för kvinnan flyttades fram i offentligheten var det ändå separat från 
männen och i privata ”offentliga” rum som varuhus eller hotellvestibuler. Där kunde kvinnor röra sig 
fritt utan manligt sällskap men fortfarande fördolt från stadens verkliga offentlighet (Larsson, o.a., 
2008). Alltså, kommersiella rum skapade specifikt för kvinnor. 

Med tiden kom nya idéer och tankar om hur staden skulle planeras och byggas. Ebenezer Howard 
presenterade redan i slutet av 1800-talet trädgårdsstaden som en reaktion emot de bullriga 
innerstadsmiljöerna som präglade senindustrialismen. I början av 1900-talet fick modernismen sitt 
stora genombrott och med den Le Corbusieur och funktionalismen. Det gjordes dock inga framsteg i 
avseende på de då gällande könsrollerna. Kvinnans plats var fortfarande i hemmet. År 1934 kom 
makarna Myrdals klassiska skrift Kris i befolkningsfrågan och ställde sig bland annat kritisk till 
utvecklingen av barnomsorg. Man menade att verksamheten skulle professionaliseras i form av 
kollektivhus, delvis för att kvinnan då skulle kunna ägna sig åt yrkesarbete. Familjeidealet med 
kvinnan, som den person som håller samman hemmet, och mannen, som förvärvsarbetaren och den 
person som tolkar och deltar i offentligen, är dock fortfarande starkt (Larsson, o.a., 2008). 

De kvinnor som arbetade sågs dock inte som jämlikar utan utsattes för lagstadgad 
lönediskriminering. Det var egentligen inte förrän på 60-talet som man på allvar började diskutera 
kvinnans roll i yrkeslivet. Frågan verkade splittra befolkningen, vissa såg hemmafrun som ett ideal 
medan andra menade att det inte fanns någon anledning till att hälften av den arbetsföra befolkningen 
inte arbetade. Under 70-talet genomfördes flera viktiga reformen i kvinnokampens namn. Det är 
dock viktigt att notera att arbetsmarknaden var, och fortfarande är, starkt könssegregerad. Begreppet 
social reproduktion (se begreppsavsnittet) visar hur de arbetsuppgifter som tidigare klassiskt har 
utförts av kvinnor i hemmet blir till kvinnoyrken när de professionaliseras. Segregationen märktes 
även tydligt på landets universitet. Även om mer än hälften av kvinnorna förvärvsarbetade år 1970 
och likhetstecknet mellan den offentliga kvinnan och den prostituerade var utsuddad så fanns många 
av de gamla värderingarna kring sexualitet och kvinnans plats kvar (ibid.). 
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På 80-talet skedde en viss debattförskjutning och man började på allvar prata om männens roll i 
jämställdheten. Pappadagarna infördes som ett incitament för män att vara hemma med familjen i 
samband med förlossning. Fler och fler kvinnor förvärvsarbetade även om det, i stor utsträckning, 
handlade om deltidsarbete. Frågan om barnomsorg var fortfarande mycket viktig. År 1995 infördes 
pappamånaden, en åtgärd som innebar att delar av föräldraledigheten endast gick att användas av 
pappan. Effekterna blev små men de kraftiga reaktionerna påvisade tydligt de strukturer som hela 
tiden funnits och som fortfarande finns (ibid.) 

Stadsplaneringen gick även den igenom en stor förändring under den här tiden. Man brukar tala om 
att planeringen tidigare har skett med ett ovanifrånperspektiv, först med planeraren som designer och 
sedan som systemanalytiker, för att sedan övergå till den planeringen vi har idag med ett större 
medborgarinflytande och en slags kommunikativ planering. Man kan säga att planeringen har gått 
från att planera för medborgarna till att planera med dem (Taylor, 1998).  

Med detta skifte i planeringen så har även debatten kring medborgardeltagande i planeringsprocessen 
vuxit fram och huruvida alla får, har möjlighet, lyssnas på eller tas hänsyn till vid samråd, 
utställningar eller övriga kontaktpunkter mellan beslutsfattare och medborgare i planeringsprocessen 
(Friberg, o.a., 2002). Den här uppsatsen kommer att fokusera på genusperspektivet och hur kvinnor 
och män deltar men det är viktigt att påpeka att det inte endast är kvinnor som har svårt att delta. Det 
finns många fler sociala grupper som inte heller deltar i planeringsprocessen. Det finns många 
exempel på projekt där man gjort uttalade försök för att öka kvinnors deltagande i 
stadsplaneringsprocessen (se avsnittet om praktik). Ett av de stora problemen för 
planeringsprocessen är att medborgare upplever att de släpps in för sent i processen, när det inte 
längre finns någon möjlighet att påverka resultatet (Wide, o.a., 2008). Dessutom upplever många 
kvinnor är de osynliggörs eller inte blir tagna på allvar när de väl försöker delta i samrådsmöten 
(Listerborn, 2007). 

De fyra jämställdhetspolitiska målen 
Under 2000-talets början fick Jämställdhetspolitiska utredningen i uppgift att göra en översyn av 
jämställdhetspolitikens mål. Resultatet kom i rapporten Makt att forma samhället och sina egna liv – 
jämställdhetspolitikens nya mål (2005). Utredningen föreslog fyra nya mål utifrån vilka regeringens 
inriktning bör utgå ifrån gällande jämställdhetsfrågor (Jämställdhetspolitiska utredningen N 2004:07, 
2005). De fyra delmålen för att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv är följande: 

• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i frågfa om 
utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma 
ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge omsorg på lika villkor. 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt 
och möjlighet till kroppslig integritet. 
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Då planering i allra högsta grad är en verksamhet som utgår från politiska beslut så är dessa 
jämställdhetspolitiska mål viktiga att känna till och beakta vid beslut om planläggning och om hur 
planeringsprocessen ska utformas. 

Teorier, begrepp och praktik 
För att kunna diskutera och analysera den här typen av problematik har jag valt att använda dels 
teorier om hur planering bör ske och dels teorier om hur makt fördelas och påverkar oss, främst med 
avseende på kön. Den här delen av uppsatsen kommer att förklara och reda ut några av de viktiga 
begrepp och teorier som ligger till grund för uppsatsen. 

Begrepp 

Kön 
Ordet kön kan tyckas ha en trivial definition. Det är en av de första och starkaste kategoriseringarna 
vi gör när vi träffar en ny person. Våra föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt är ofta 
djupt rotade och sällan utsatta för reflektion. Det är dock viktigt att undersöka och fundera över vad 
det är för attribut som ligger i ordet kön och vilka egenskaper som är biologiska, och vilka som är 
produkter av den miljö vi lever i (Larsson, o.a., 2008). För att skilja på vad som är biologiskt betingat 
och vad som inte är det används ofta begreppen kön och genus. 

Samhället är fullt av osynliga regler eller strukturer som bestämmer vad som är kvinnligt och vad 
som är manligt. Den här typen av strukturer kan vara svåra att se så länge man inte utmanar dessa 
och bryter emot reglerna (Elvin-Nowak, o.a., 2003). Synen på vad som är kvinnligt och manligt är 
dock varken statisk eller dikotomisk, varför dessa strukturer förändras över både tid och rum. 

Genus  
Det är på grund av ovanstående strukturer som begreppet genus blir användbart. Begreppet synliggör 
de erfarenheter och handlingar som formar våra sociala kön till skillnad från våra biologiska kön som 
vi föds med. Det är, för vidare läsning, viktigt att förstå skillnaden mellan biologiskt kön och socialt 
kön. 

Behov och erfarenheter 
Planeringen har ofta kommit att handla om att tillfredställa behov och med grundinställningen att 
kvinnors behov är skilda från mäns så har en jämställd planering ofta kommit att handla om att 
tillgodose kvinnors behov. Behovet hamnar i en slags särställning och något som kan verka statiskt. 
Det här synsättet kan leda till att man cementerar fast de ojämlikheter som finns idag istället för att 
omkullkasta dem (Larsson, o.a., 2008). 

För att ändra på dessa strukturer föreslår Larsson och Jalakas (2008) att andra begrepp, som inte bär 
på det statiska attributet, används. Många kvinnor har idag samma erfarenheter, även om man även 
delar flera med männen. Om man skulle kunna utgå ifrån att diskutera kvinnor och mäns olika 
erfarenheter istället för behov så skulle planeringsarbetet bli mer processinriktat istället för 
målinriktat. Detta i sin tur skulle, enligt Larsson och Jalakas (2008), leda till att dagens könsmönster 
bryts och en ökad jämställdhet.



Fredrik Reinius Stadsplanering ur ett genusperspektiv freinius@kth.se 

9 
 

 

Social reproduktion och produktion 
För att beskriva de erfarenheter som män och kvinnor bär på behövs begrepp som inte är knutna till 
kön. Begreppsparet social reproduktion och produktion blir användbart för att kunna beskriva de 
verksamheter som är traditionellt kvinnliga eller manliga. I begreppet social reproduktion finns 
främst obetalt arbete men även betalda yrken inom vård och omsorg. Produktion innefattar på 
motsvarande vis förvärvsarbete inom både tjänste- och produktionssektorn (Larsson, o.a., 2008). 
Idag är det inte endast kvinnor som jobbar med social reproduktion eller män med endast produktion 
men att beteckna de som traditionella möjliggör en större medvetenhet. Begreppen beskriver en 
mental bild av kvinnan och mannen så som den finns i vårt undermedvetna utan vi vet om den. 

Kvinnor och män arbetar idag lika mycket men kvinnor ägnar hälften av sin tid åt social 
reproduktion och hälften till produktion medan männen ägnar dubbelt så mycket tid åt produktion 
som social reproduktion (Statistiska centralbyrån, 2010). 

Upplevd trygghet, säkerhet och trygghetskapande åtgärder 
Det är viktigt att skilja på begreppen säkerhet och trygghet. Medan säkerhet är ett rationellt begrepp 
som innebär liten risk för olycka eller i det här fallet brott så är tryggheten ett upplevt begrepp som 
inte alltid är rationellt. Överlag så är rädslan, för brott mycket större än den faktiska risken. Den här 
obalansen är sann för både män och kvinnor men är betydligt kraftigare för kvinnor. Det är nästan 
fyra gånger så stor risk att bli utsatt för misshandel, på allmän plats, som man än som kvinna. Ändå 
är nästan tre gånger så många kvinnor som män oroliga för att utsättas för överfall eller misshandel 
(Statistiska centralbyrån, 2010). 

Rent praktiskt uppkommer rädslan på allmän plats av tre olika anledningar eller signaler i miljön. För 
det första så brukar mörker identifieras som en signal som utlöser rädsla, mörkret försämrar sikten 
och skapar en känsla av osäkerhet. Den andra signalen är dålig orienterbarhet och den tredje är 
känslan av ensamhet eller i sällskap med människor som upplevs hotfulla (Painter, 1996). Enligt det 
resonemanget så bör motsatsen, väl upplysta, tydliga och välbesökta miljöer, innebära miljöer som 
uppfattas som trygga. Det är dock viktigt att påpeka att rädslan är knuten till en specifik situation 
medan idéer om rädsla är något som vi bär med oss hela tiden och som får fotfäste i de situationer då 
vi blir rädda (Listerborn, 2002). Det ideala vore att skapa ett samhälle som är så tryggt att 
säkerhetsåtgärder inte är nödvändiga. 

Enligt Painter (1996) så bidrar den här typen av trygghetskapande åtgärder till både en minskning av 
faktiska brott och en ökning av den upplevda tryggheten med nästan 65 %. Ur ett 
jämställdhetsperspektiv så är det naturligt att fokusera på kvinnors upplevda trygghet och faktiska 
säkerhet eftersom att det är där den största diskrepansen finns. Den här upplevda otryggheten gör att 
man som kvinna inte har samma tillgång till det offentliga rummet som man har som man. Som både 
Painters (1996) och SCBs (2010) undersökningar visar så är bilden av staden som otrygg komplex. 
Carina Listerborn (2002) skriver, i sin avhandling Trygg stad, att det dels handlar om en reell 
verklighet, som SCB (2010) vittnar om där den farligaste miljön för en kvinna är i hemmet och inte 
alls i staden, och dels om föreställningar om hur människor upplever hotfullhet och rädsla 
(Listerborn, 2002). 
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För att förstå den diskursen som utvecklats kring de här frågorna krävs en liten tillbakablick. Ämnet 
om rädsla för brott dök upp i början av 1970-talet som en disciplin under kriminologi. Diskussionen 
var fokuserad till storstäder och handlade främst om huruvida det var ett problem eller om det bara 
handlade om att kontrollera brottsligheten (ibid.). Konsekvensen av att trygghetsdiskursen har sin 
grund i kriminologin, som av tradition inte tagit någon hänsyn till könsaspekter, är att problemet 
aldrig analyserats ur ett sådant perspektiv. 

Den könsneutrala planeringen 
Svensk stadsplanering och planprocess betraktas ofta som könsneutral. Könsneutral planering anser 
att det bästa sättet för planeringen att verka för jämställdhet är att inte göra skillnad på män och 
kvinnor. Den här attityden behöver inte vara ett tecken på motstånd utan snarare på en okunskap om 
vad ett genusperspektiv eller könsmedvetenhet kan bidra med. Det könsneutrala blir ofta till en 
könsblindhet och perspektivet förutsätter att kvinnor och män inte bär på olika erfarenheter och att 
det inte finns några strukturer som påverkar eller hindrar oss (Gannerud, o.a., 1997). Konsekvensen 
av detta blir ofta att kvinnors erfarenheter osynliggörs eller glöms bort. 

Detta är särskilt sant för den översiktliga planeringen. Den ska vara könsneutral för att gynna det 
allmänna intresset. Om planeringen identifierar särskilda individer eller grupper så kan de komma att 
gynnas. I det här resonemanget glömmer man bort den underordning av kvinnliga erfarenheter som 
sker. Mannen som norm blir obestridd och det etablerade synsättet vidmakthålls (Larsson, o.a., 
2008). 

Planeringen skiljer sig alltså, menar Larsson och Jalakas (2008), i avseende på detaljplaner och 
översiktsplaner. Medan människor och individer inte identifieras och problematiseras i den 
översiktliga planen, till förmån för begreppet allmänt intresse så blir dessa tydligt urskiljbara i en 
detaljplan. Med det hierarkiska förhållande som finns mellan ÖP och DP så blir dock flera planfrågor 
låsta redana i ÖP och blir således aldrig föremål för någon könsmedveten planering och kvinnors 
traditionella erfarenheter glöms eller ignoreras. 

Gender mainstreaming och jämställdhetsintegrering 
Jämställdhetsintegrering är ett viktigt begrepp och en strategi för jämställdhetspolitiken. Strategins 
syfte är att föra in jämställdhet i en verksamhets huvudfåra och inte, som tidigare hamna utanför som 
en separat del som diskuteras och uppfylls vid sidan om. För planeringen har det kunnat innebära att 
man glömmer bort frågan eller att man skjuter över frågan på en jämställdhetsansvarig endast för att 
pricka av en checklista för hur en plan ska vara för att vara jämställd. Hela verksamheten ska ta 
ansvar för jämställdheten (Larsson, o.a., 2008). 

Teorier 
Arbetet med jämställdhet kan beskrivas med två olika modeller. Det är viktigt att vara medveten om 
dessa då de även synliggör problematiken i att glömma männens perspektiv på frågan. Den första 
modellen, som gärna är den vi föreställer oss när vi hör ordet jämställdhet, är den som försöker skapa 
samma möjligheter för kvinnor som de som männen redan har. Det här synsättet utgår från mannen 
som norm och att det är något som kvinnan bör sträva mot (Gannerud, o.a., 1997). Den andra 
modellen vill åstadkomma strukturella samhällsförändringar och förändra både mäns och kvinnors 
villkor och begränsningar. 
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För att lyckas med detta räcker det inte med kvantitativa åtgärder som att ha en jämn könsfördelning 
eller representation, man måste även granska planeringen och försöka tydliggöra på vilket sätt som 
olika föreställningar om kön påverkar verksamheten (Larsson, o.a., 2008). Ett genusperspektiv söker 
svar på frågor om vem det är som har rätt att planera, bygga, äga och använda rummet (Friberg, 
2006). 

Målsättningen med jämställdhetsarbetet är dock inte främst att skapa en jämställd planering utan en 
planering som möjliggör för människor att leva jämställda liv. Den här distinktionen är mycket 
viktigt men glöms lätt bort. Det är här som genusperspektivet blir användbart, som verktyg för att 
synliggöra de strukturer som påverkar planeringsverksamheten och som i sin tur påverkar samhället. 

Med den här kunskapen om jämställdhetsarbetets kärna och med hjälp av de nya begreppen så kan 
genusperspektivet introduceras. Genusperspektivet tar inte ställning till eventuella biologiska 
skillnader mellan män och kvinnor, det är helt enkelt ett synsätt som hjälper oss att inse hur 
ojämställdhet bildas och cementeras fast. För den fysiska planeringen så handlar det t ex om att 
sudda ut föreställningar om hur och när kvinnor, respektive män, bör befolka det offentliga rummet. 

Maktteori, genussystemet och diskursen 
Genussystemet är centralt i diskussionen om hur genus ordnar mäns och kvinnor och skapar 
ojämnställdhet. Systemet bygger på två principer: isärhållning och hierarki. Genussystemet är 
isärhållande på så sätt att det finns olika förväntningar på vad kvinnor och män bör göra och vara. 
Kvinnor förväntas ägna sig åt social reproduktion och beskrivs i ordalag som känslosamhet och 
passivitet. Män å andra sidan ska ägna sig åt produktion och förväntas vara beslutsamma och aktiva.  

Hierarkin eller över- och underordningen sker på en rad olika sätt och i olika stor omfattning 
beroende på sammanhang. Manligt arbete eller verksamhet har högre status än kvinnors. Det syns 
tydligt på arbets- och lönemarknaden. Systemet och dess strukturer innebär att det som män gör 
nästan alltid värderas högre, både av kvinnor och av män. Manligt dominerade yrken har t ex en 
högre genomsnittslön än kvinnliga (yrken). 

Larsson och Jalakas (2008) menar att grunden i genussystemet utgår, som i den första modellen av 
jämställdhetsarbete, i föreställningen att det är mannen som är modellen för människan. Det vill säga 
att det är mannen som är normativ och utifrån den utgår mänskliga erfarenheter. Författarna 
exemplifierar med den motivering som Doris Lessing mottog när hon van nobelpriset i litteratur 
2007. Hon beskrevs som den kvinnliga erfarenhetens epiker. Varför var svenska akademin tvungen 
att precisera hennes kön? Ingen man har fått pris för att vara den manliga erfarenhetens epiker. Män 
skildrar mänskliga erfarenheter medan kvinnor skildrar kvinnliga. 

Den makt som utgår ur genussystemet brukar kallas för diskursiv, den bor i språket och hur vi förstår 
världen. Diskursen och diskursanalysen är viktig för ämnet och för att se de ojämnställdheter som 
råder. Diskursteorin utgår från tanken att all kunskap är socialt konstruerad. Diskursen utgörs av 
regler som styr vad som kan och inte kan sägas. Reglerna behöver inte, och är ofta inte, uttalade utan 
grundar sig i ett visst sätt att förstå och tolka omvärlden. Den förmedlas och reproduceras när 
människor diskuterar och kan vara svår att se. Begreppet är användbart eftersom att det både talar om 
att kunskapen är bunden i både sociala, rumsliga, kulturella, tidsmässiga och språkliga avseenden 
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och är därför allt annat än statisk. Den kunskap som produceras idag säger egentligen lite om historia 
och geografi utan mer om just nu (Listerborn, 2002). 

Maktutövningen utgår alltså inte från en individ utan från en slags strukturell förväntning om hur 
något är. Eftersom att dessa strukturer finns med oss alla hela tiden så kan det vara mycket svårt att 
se dessa om man inte letar efter dem. Inom planeringen, såväl som inom andra verksamhetsområden, 
finns en rådande diskurs. Det som det finns ord, benämningar och kunskap för hamnar i särställning 
gentemot det som inte går att benämna med ord. Makten formas ur språket och skapar normer som vi 
anpassar oss till (Larsson, o.a., 2008). 

Medan tidigare planering skett uppifrån med tankar om att lägga livet till rätta för medborgarna sker 
idag planeringen till större grad tillsammans med medborgarna. Även om vi idag inte öppet ägnar oss 
åt den typen av social ingenjörskonst som var populär under efterkrigstiden så bor många av de 
normerna angående familjeliv och grannskap kvar i planeringen. Idag intresserar man sig mer för vad 
medborgarna tycker och tänker om den byggda miljön men vad är egentligen vitsen om det är samma 
genussystem som påverkar medborgarna som påverkar planerarna? 

Planering och genusteori 
Ett planeringskontor får sina uppdrag ur politiska beslut. När uppdraget utförs måste hänsyn tas till 
en rad olika lagar och förordningar. Därefter styrs planeraren av både så kallad tydlig kunskap och en 
mer tyst kunskap. Den tydliga kunskapen är t ex hur kvarter bör läggas ut för att inte skapa 
vindtunnlar eller hur man bör försörja ett område med kollektivtrafik. Det är kunskap som finns noga 
dokumenterad och som går att läsa sig till. Den tysta kunskapen, eller den praktiska kunskapen, är 
den kunskap som planeraren får om processen allt eftersom han eller hon är yrkesverksam. 

Den tysta kunskapen är en produkt av ”planerardiskursen” och reproduceras således när planering 
diskuteras eller praktiseras. Det är den här tysta kunskapen som, för planeraren, bör undersökas med 
ett genusperspektiv. 

Både Friberg och Larsson (2002) samt Listerborn (2002) anser att mötet mellan feministisk teori och 
genusteori är viktigt. Båda pekar på att det inte räcker med den kvantitativa jämställdheten. Det 
handlar om att ta hänsyn till både mäns och kvinnors erfarenheter och faktiskt synliggöra 
genusfrågan. 

Praktik 

Medborgardeltagande 
Flera planeringsprojekt har utförts med en uttalad målsättning att öka kvinnors deltagande i 
planprocessen. Enligt en sammanställning från 2008 så verkar intresset för den här typen av 
jämställdhetsarbete var stort men att det finns en hög grad av osäkerhet för hur man ska jobba. Det är 
idag de facto så att färre kvinnor deltar i planeringsprocessen. Om planeringen behåller ett 
könsneutralt perspektiv som inte ”särbehandlar olika grupper” så kommer kvinnor även i 
fortsättningen att delta i lägre grad (Wide, o.a., 2008). 

Vid ett seminarie som Wide och Hudson (2008) arrangerat i samband med rapporten diskuterades 
hur kvinnors deltagande skulle kunna ökas. Deltagarna i seminariet menade att planeringen måste bli 
bättre på att bli mer konkret och på sätt upplevs som att den angår en. Det är viktigt att de frågor som 
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planeringen engagerar medborgarna i verkligen är engagerande och att de väcker intresse. Ett förslag 
var att varva de större planarbetena med mindre som ger snabbare resultat som t ex att välja 
utrustningen i en park (ibid.). Till detta efterfrågades även möjligheter att visualisera planen. Om 
man skulle kunna se resultatet av en tilltänkt plan och röra sig fritt i miljön så menade deltagarna i 
seminariet att detta skulle väcka engagemang och känslor. 

Det är även mycket viktigt att släppas in i tid. Det är naturligtvis inte en fråga som är isolerad till ett 
genus- och jämställdhetsperspektiv. Problemet med att släppas in i tid kan till viss del härledas till 
förhandlingsplaneringen som modell. Mycket av planen är redan fastslaget när medborgarna får 
möjlighet att yttra sig vilket gör att deltagande inte känns meningsfullt (ibid.) 

Många upplevde också att det fanns ett motstånd mot kvinnors deltagande i stadsplaneringen. De 
upplevde att de blev osynliggjorda och att de blev utsatta för härskarteknik när de väl försökte delta 
på samrådsmöten. Deltagarna vid seminariet ansåg att planeraren borde ha en checklista med sig 
genom hela processen och att jämställdhetsperspektivet då hela tiden skulle finnas med, från början 
till slut (ibid.) 

Dokumentation 
Planeringen måste även jobba med att bli tydlig när den tar hänsyn till genus och kön även om ämnet 
kan vara känsligt. Tora Friberg (2006) exemplifierar med en planerare som ansåg att tung biltrafik 
innebar en fara eller ett hot för kvinnor med små barn. För att övertyga beslutsfattarna om att minska 
trafiken så valde hon att argumentera för öka gångtrafikanternas situation. Det blir mycket svårt för 
utomstående att förstå skälen bakom åtgärderna (Friberg, 2006). 

Ett genusperspektiv på Norra Station 
För att exemplifiera de teorier som jag beskrivit så har jag valt att analysera ett aktuellt planområde 
och titta på hur man anpassat ett genusperspektiv och hur kvinnligt deltagande och påverkan har sett 
ut i planeringsprocessen. För att undersöka detta har jag valt att titta på tre olika typer av planer med 
olika detaljeringsgrad. Gemensamt för alla tre planer är att de är framtagna på uppdrag av 
Stockholms kommun. 

Stockholms översiktsplan 
Alla kommuner ska ha en översiktsplan. I Översiktsplanen ska kommunen redovisa den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön såväl som hur kommunen planerar att använda mark- och 
vattenområden. Den ska ta hänsyn till allmänna intressen och det ska även redovisas hur man 
planerar att hantera de riksintressen som finns inom kommunens gränser. Planens aktualitet ska 
prövas minst en gång per mandatperiod. 

Stockholms översiktsplan antogs den 15 mars 2010 och har fått tilläggsnamnet ”promenadstaden”. I 
arbetet med planen har inga specifika ambitioner om genusperspektiv namngetts. De fyra 
jämställdhetspolitiska målen har dock beaktats. Planen medger att det krävs stora avvägningar 
mellan olika skilda mål och intressen och att det krävs många blandade funktioner för att Stockholm 
ska växa. 
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Det finns, enligt planen och i likhet med övriga storstäder i landet, ”betydande sociala och 
ekonomiska skillnader” i regionen. Att råda bot på detta, och skapa lika möjligheter för alla, är en av 
planens stora utmaningar. Översiktsplanen pekar på de stora skillnader som finns mellan olika 
stadsdelar och mellan områden innanför och utanför innerstadens gränser. Det går se tydliga mönster 
i var människor bosätter sig vad gäller utbildning, inkomst och etnisk tillhörighet. 

Vidare beskriver planen Stockholm som en stad med högt ställda sociala mål. För att Stockholm ska 
bli en stad för alla, oavsett bakgrund, kön eller social status, krävs en god fysisk planering. Fortsatt 
planering skall alltså ta hänsyn till detta. 

Trygghetskapande åtgärder 
Den övergripande planeringen tar inga specifika beslut om olika trygghetsskapande åtgärder utan 
ställer upp ramarna för hur vidare planering ska (kan) handla i dessa frågor. En trygg stadsmiljö 
identifieras som ett värdefullt fokusområde och inriktning för planeringen. Planen beskriver också 
här att det, ”i synnerhet”, är äldre och kvinnor som är oroliga för att utsättas för brott eller känner sig 
otrygga (Stadsbyggnadskontoret, 2010).  

Oron, eller den upplevda otryggheten, leder till att de här personerna inte har samma tillgång till 
staden som de som inte känner sig trygga. Översiktsplanen anser att trygghetsarbetet till stor del 
handlar om att skapa trygghet i ”närområdet” och att befolka offentliga platser och stråk. En stor 
orsak till den här otryggheten, menar planen, beror på en rädsla för okända människor och platser. 
Enligt undersökning upplever människor som är bosatta i innerstaden till större grad förorten som 
farlig och vice versa för människor bosatta i förorten om människor och miljöer i innerstaden. 
Lösningen på den här typen av rädsla ska vara att öka integrationen mellan stadens delar. 

Planen medger även att de samband som finns mellan stadens delar idag ofta är planerade med bilen 
i främsta åtanke och att de som inte har tillgång till bil, som barn och kvinnor, också drabbas hårdare 
av den här typen av kopplingar. 

Trygghetsarbetet i stadens parker och grönområden är också, enligt planen, viktigt att prioritera. 
Detta sker genom att t ex skapa ”aktivitetsstråk, tydliga entréer, god belysning och bättre 
överblickbarhet”. 

Fördjupad översiktsplan för Karolinska – Norra Station 
Den fördjupning som avser Norra Stationsområdet och området kring Karolinska är speciellt i 
avseendet att det är en plan som har sträckning i två kommuner. Den här uppsatsen har dock inte för 
avsikt att beröra de delarna utav planen utan kommer hädanefter att behandla planen som om den 
vore placerad i en kommun. Den här typen av planering är ofta projektstyrd, det vill säga att planens 
vara ofta är motiverad i ett omfattande projekt inom dess gränser. 

I planens sammanfattning skriver författaren att området ska komma att innehålla park- och 
torgområden och att kopplingar till omgivande parker kan stärkas. I planförslaget finns även en 
större diskussion om hur parker och torg skall planeras i området. Eftersom den nya stadsdelen 
innebär en så pass tät bebyggelse så krävs det att de offentliga rummen i området blir tydliga och att 
de utformas med ”särskild omsorg och medvetenhet”. Planen fäster särskild vikt vid en långsträckt 
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triangulär park som, enligt fördjupningen, ska vara en närpark för både de som antingen arbetar eller 
bor i området såväl som de som är på besök. 

Planens delområden 
Planförslaget är uppdelat i flera delområden som diskuteras separat. De delar som ligger runt 
Karolinska, dvs. på Solnas sida om kommungränsen, präglas av sjukhuset och miljön kring 
sjukhuset. Området kring Karolinska institutet (KI-området) präglas idag, och även i planens förslag 
av ”hus i park”. Det är även i framtiden tänkt att vara ett campusområde med korta gångavstånd. 
Planen vill renodla gång- och cykelnätet samt förstärka grönytorna som sociala mötesplatser. Med 
tanke på verksamheten är det troligt att användningsgraden minskar kraftigt under kvällar och helger. 

I den del av planen som kallas Nya Karolinska Solna (NKS) planeras ett nytt universitetssjukhus. 
Tanken är att detta (sjukhuset) ska bidra till en ökad grad av offentlighet och samtidigt ta del av 
densamma. Sjukhuset ska inte svälla över kvartersstrukturen vilket ska leda till att det inte skapas 
något avgränsat och icke-offentligt sjukhusområde. Invid det nya sjukhuset planeras även ett torg. 
Torget skapar ett möte mellan KI och KS (Karolinska Sjukhuset) och mellan Solna och Stockholm. I 
planförslaget talar man om en plats som ”med tunnelbanestation, goda bussförbindelser, täta 
besöksströmmar och en kommersiell intensitet” blir en viktig plats i den nya stadsdelen. I norra NKS 
planeras det ”Akademiska stråket” som ska binda samman campusområdet i väst och östra 
Karolinska sjukhusområdet (ÖKS) i öst. 

Det östra området ska omvandlas till stadsmiljö med varierad verksamhet. Idag präglas området av 
en slags ”hus i park”-miljö som med tiden och flera förtätningsprojekt blivit otydlig. Planen vill, i det 
här området, skapa en bättre orienterbarhet. Grönstrukturen i området består i stort av 
”Sjukhusparken” som idag tillhör KS. Parken föreslås få en ändrad funktion och istället bli en 
närpark för boende och arbetande i området som ska kännas säker för alla. Planen vill betona parkens 
nya mått av offentlighet genom att låta gator löpa runt denna. 

Söder om dessa tre områden ligger den delen av planområdet som idag kallas Norra Station. Det är 
också den del som utsätts för störst förändring. Avsikten här är att skapa en ”attraktiv stadsmiljö” 
med tydliga kontraster mellan offentligt och privat. Området och är tänkt att bli tätt befolkat och 
detta ska skapa en naturlig övervakning, dygnet runt. Idealet är ett vitalt och ett ständigt pulserande 
stadsliv. Stadsmiljön skapas, bland annat, genom att inte tillåta trafikseparering. Gaturummet ska 
vara tillgängligt för alla, vare sig man går, är cykelburen, eller sitter i en bil. Vid sidan om 
gaturummet så präglas det offentliga rummet av den trekantiga ”Norrtullsparken” som pekar från 
torget och tunnelbanan, mot den nya cirkulationsplatsen i områdets nord-östra del. Parken beskrivs 
som områdets ”sociala och arkitektoniska hjärta”. 

Planens konsekvenser ur ett trygghetsperspektiv 
Eftersom att planen bedömts innebära förändringar som medför risk för betydande miljöpåverkan är 
en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utförd och i den finns en genomgång av de sociala 
konsekvenser som planen förmodas få om den genomförs. Trygghetsaspekten har, menar MKB, 
beaktats. Stadsmiljön med dess blandade funktioner ger upphov till den ”naturliga” bevakning som 
tidigare nämns. Området ska även vara lätt att orientera i med en begriplig planstruktur och 
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vägmärken. Vikten av att skapa en tydlig uppdelning mellan offentliga och privata friytor betonas 
såväl som att vidare beakta trygghetsaspekten i fortsatt planering (se detaljplanering). 

Detaljplan för Norra Stationsområdet 
Detaljplanen hamnar plantekniskt hierarkiskt under översiktsplan och fördjupning. Detaljplanen är 
både en process och ett juridiskt dokument som låser fast mark och vattenanvändningen i ett 
avgränsat område. Eftersom att planen inte har vunnit laga kraft ännu så är samtliga refererade 
dokument i det här avsnittet hämtade från planprocessens Godkännande/Antagande-del. Planens 
överklagan har dock fått avslag och bör få laga kraft kort efter att denna uppsats skrivs. 

Detaljplanen ackompanjeras av ett Trafik-PM som innehåller en genomgång över områdets 
trafikfunktioner och konsekvenser. Området planeras rymma 14 000 arbetande och 7000 boende. Till 
detta kommer de genomströmmande människor som mycket av trygghetsarbetet bygger på. Det finns 
fortfarande ett fokus på gång- och cykelstråk. Den i fördjupningen och översiktsplanen självklara 
tunnelbanan finns fortfarande med i detaljplanen men man reserverar sig i Trafik-PM:et och menar 
att utan en utbyggnad så kommer fler människor att röra sig i markplanet (vilket skulle resultera i en 
ökad risk för trafikolyckor). Det finns inget resonemang om huruvida en icke utbyggd tunnelbana 
skulle kunna resultera i mindre folkrörelse (Stockholm stad, 2009). 

Inga remissinstanser eller sakägare lämnar, enligt utställningsutlåtandet några synpunkter som går att 
knyta direkt till trygghetskapande åtgärder eller eventuellt jämställdhetsarbete. Debatten om området 
har nästan uteslutande handlat om exploateringsgraden och de två höghusen Tors Torn. Det finns 
både positiva och negativa röster kring den relativt sett höga exploateringsgraden i området såväl 
som höjden och placeringen av de två skyskraporna. Från stadsbyggnadskontorets sida förklarar man 
att den höga exploateringsgraden är en förutsättning för att överhuvudtaget bebygga området och att 
den täta bebyggelsen inte kommer att innebära en dålig boendemiljö (Stadsbyggnadskontoret, 2009) 

Vidare menar stadsbyggnadskontoret, precis som ÖP och FÖP, att ”särskild omtanke måste ägnas 
förutsättningarna för växtligheten i detta tätbebyggda område”. I planen beskrivs även de 
brottsförebyggande hänsyn man tagit. Området ska innehålla en blandning av centrumfunktioner, 
arbetsplatser och bostäder vilket ska leda till att området är befolkat vid dygnets alla timmar. Under 
natten ska området även vara belyst av gatu-, park- och skyltbelysning. Planen menar även att 
projektering av garage måste ta extra hänsyn till trygghetsfrågor. Detta sammantaget leder till en 
trygg och säker stadsdel (Stadsbyggnadskontoret, 2010). 

I gestaltningsprogrammet finns beskrivet hur utformningen av det offentliga rummet faktiskt ska se 
ut. Författaren skriver att ”all bebyggelse gestaltas utifrån en gemensam urban kod som säkerställer 
samspelet i hela området” och att ”en spännande kombination av rörelse och vila kommer att prägla 
dessa viktiga urbana scener” (Stadsbyggnadskontoret, 2009). Det finns över lag mycket litet 
argumentation och förklarande texter i gestaltningsprogrammet. 

Analys, diskussion och praktik 
Genusperspektivet är, för den fysiska planeringen, något nytt. De planer som den här uppsatsen har 
studerat verkar inte alls vara omedvetna att det inte råder jämställdhet emellan könen men de 
angriper ofta frågan på ett sätt som inte är förtjänstfullt. Det är dock snarare en fråga om brist på 
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kunskap hos planerare och beslutsfattare än direkt motstånd. Genusperspektivet måste med 
jämställdhetsintegrering finnas med genom hela processen och i alla led för att verkligen få 
genomslag. Även om Stockholms regionala utvecklingsplan från 2010 gärna vill verka för en mer 
jämställd region så kommer ändå frågan att handla om kvantitativa åtgärder och att tillgodose 
gruppers behov istället för att med genusperspektivet skärskåda verksamheten för att grunden 
åstadkomma jämställdhet (Regionplane- och trafikkontoret, 2009). 

Problem med trygghetskapande åtgärder 
Det jämställdhetspolitiska jämställdhetsmålet som fått störst genomslag för den fysiska planeringen 
är det sista, som handlar om rätt till kroppslig integritet. Detta trots att kvinnor löper minst risk att 
utsättas för våldsbrott i det offentliga rummet. 

Det är i sig inget fel på målsättningen att alla människor ska känna trygghet i stadsrummet men det 
finns en del problem med det trygghetsarbete som arbetar med att införa trygghetskapande åtgärder. I 
många fall så handlar trygghetsarbetet om en privatisering av det offentliga rummet. Det sker ofta i 
samband med gentrifiering vilket också leder till att man ställer samhällets svagare grupper mot 
varandra t ex samhällets marginaliserade grupper mot de rädda. Området kring Norra station arbetar 
aktivt med frågan som man vill lösa genom att befolka gaturummet hela dygnet.  

Det andra problemet med de här trygghetskapande åtgärderna grundar sig i makthierarkin som 
diskuteras i uppsatsens teoridel. Mannen som norm får i uppgift att tillgodose kvinnans behov av att 
beskyddas. Utveckling åt det här hållet leder till en cementering av könsroller och en fortsatt 
underordning av kvinnan jämte mannen. Kvinnan riskerar att bli en behovskategori inom 
trygghetsarbetet och att hon osynliggörs i alla andra aspekter av planeringen, precis som gruppen 
bilister endast dyker upp diskussioner om infrastruktur. 

Om Norra Station 
Planerna är klassiskt könsneutrala, det är mycket svårt att urskilja några individer i någon av de 
översiktliga planerna. I detaljplanen går det dock att hitta brukare även om det fortfarande kan 
upplevas som något diffust. Att döma av den debatt som förts i media så är det många som upplevt 
att de berörs av planprojektet vid Norra Station. Diskussionen kring det här området har dock 
kommit att bli lite vriden och har mest handlat om byggnadshöjder och exploateringstal. 

Trygghetsarbetet i området bygger på att området befolkas med en gång och visserligen ligger 
området bra till men det är ändå en helt ny stadsdel som uppförs under väldigt kort tid. Tidigare 
erfarenheter säger att en så snabb exploatering lätt leder till storskaliga monokulturer där bara 
människor och verksamheter med liknande betalningsmöjlighet etablerar sig och även privatiserar 
det offentliga rummet. 

I de översiktliga planerna är man mycket tydlig med att lägga vikt vid utformningen av de offentliga 
miljöerna och att särskild omtanke ska ägnas den. När sedan gestaltningsprogrammet presenteras i 
samband med detaljplanearbetet så är språket målande och otydligt. Det blir svårt att kontrollera 
vilka hänsyn eller vad man beaktat när man tagit fram programmet. 

Deltagande 



Fredrik Reinius Stadsplanering ur ett genusperspektiv freinius@kth.se 

18 
 

De studerade planerna, och processerna bakom dessa, har inte genomförts med någon uttalad 
målsättning om att öka kvinnors deltagande i planeringen. De ämnen som förs upp på dagordningen 
och som diskuteras, enligt samrådsredogörelsen, är traditionellt manliga frågor om trafiktekniska 
lösningar och ekonomi. För Norra station har debatten till stor del också kommit att handla om de två 
byggnader (Tors torn) och deras påverkan stadsbilden. De här observationerna stämmer väl med de 
teorier som förs fram i den studerade litteraturen. I ett protokollutdrag från Stadsbyggnadsnämnden 
betonar den politiska majoriteten att stadsutvecklingsprojektet kring Norra Station är en vår tids 
viktigaste. Ändå har hälften av stadens invånares erfarenheter och visioner glömts bort 
(Stadsbyggnadsnämnden, 2009). Vid mötet, som anser att detaljplanen kan antas, kommenteras ett 
antal av de frågor som väcks vid samrådet. Detaljplanen hänvisar att frågor kring områdets 
grönstruktur redovisats i den fördjupade översiktsplanen. Grönområdets strukturer beslutas om i 
fördjupningen och deras gestaltning i detaljplanen. Detta blir, som teorin föreslår, problematiskt då 
strukturer redan är låsta i fördjupningen, där mannen som norm är än mer tydlig än den är i 
detaljplanen. Detta blir en tydlig konsekvens av den könsneutrala planeringen. 

Avslutande ord 
Denna uppsats har främst kommit att handla om genusperspektivet och hur det har belyst problem 
kring medborgardeltagande vid planeringsprocessen, komplexiteten med trygghetsskapande åtgärder 
och den könsneutrala planering som idag är praxis. Det är, vid skrivandets stund, en ny disciplin 
inom planeringen som både möts med skepsis, missförstånd men även intresse från planerares sida. 
För att framtidens planering ska kunna verka för att utveckla städer där människor kan leva 
jämställda liv så är genusperspektiv och medvetenhet sättet att utveckla planeringen. 

Framtidens planering måste inse att den formella jämställdheten som idag råder mellan könen inte är 
en verklig jämställdhet och för att människor verkligen ska ha rätt att forma sina egna liv och sitt 
samhälle så krävs det att planeringen verkligen tar hänsyn till detta. Kunskapen måste finnas i alla 
planeringens led, från regeringens jämställdhetspolitiska mål, i regionala utvecklingsplaner, i 
översiktsplaner, fördjupningar och i detaljplaner. 

Med den historiska tillbakablick som finns i uppsatsens första del är det tydligt att den fysiska 
planeringen har nått långt med avseende på jämställdhet och hur jämställda samhällen planeras. Som 
uppsatsen har tidigare har belyst så har forskning på området kring kvinnors upplevelse och plats i 
staden har till stor del tidigare kommit att handla om trygghetsskapande. Den forskning som 
uppsatsen behandlar och framtida forskning på området handlar mer om kvinnors plats i planeringen 
av städer. Denna förskjutning kommer troligtvis att fortsätta och kan tänkas handla om hur 
människors erfarenheter synliggörs tidigare i processen och i mer övergripande planer. Om 
planeringen kan bli mer processinriktad och mer känslig för förändring av sociala strukturer så kan 
även planeringen jobba för att upplösa och utmana dessa. 
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