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Förord  

Den här rapporten har producerats av representanter från Forum för genusvetenskap 

(FGV) på uppdrag av Sundsvalls kommun. Forum för genusvetenskap är en 

multidisciplinär plattform som syftar till att initiera, stödja och samordna 

genusforskning vid Mittuniversitetet. Studien faller inom ramen för det av EU 

finansierade projektet Hållbart samhällsbyggande; från mellersta Norrland till 

Europas glesa bygder1. Tillsammans med tre andra forskningsmiljöer: Risk och 

krisforskningscentrum (RCR), Centrum för forskning om ekonomiska relationer 

(CER) och Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB) bedriver vi ett 

tvärvetenskapligt arbete för en hållbar samhällsutveckling. Projektets övergripande 

syfte handlar om att utveckla goda, jämlika och attraktiva boende- och livsvillkor i 

mellersta Norrland vilket inbegriper ett arbete med att integrera social, kulturell, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet i samhällsplanering och byggprocesser liksom 

ett systematiskt arbete med de horisontella kriterierna mångfald, jämställdhet, miljö 

och hälsa. De perspektiv och frågor vi från FGV kan bidra med i detta arbete handlar 

om normalisering och ett intersektionellt genusperspektiv. Med siktet inställt mot 

jämlika och inkluderande livsmiljöer vill vi synliggöra olika former av 

inkluderings- och exkluderingsmekanismer.  

 

En av projektets samarbetspartners är Sundsvalls kommun och utgångspunkten för 

denna rapport är det pågående arbete som Kultur och fritid vid kommunen 

genomför för att så många som möjligt ska ha tillgång till möjligheter att röra på 

sig. Under höstterminen har Mariama Fatty, student vid det Samhällsvetenskapliga 

programmet på Mittuniversitetet genomfört sin praktik hos oss på FGV och hon har 

under sin praktik arbetat med spontana idrotts- och aktivitetsanläggningar utifrån 

de frågor vi vanligtvis arbetar med dvs. genus, jämlikhet och inkludering. 

Tillsammans har vi sedan sammanställt det insamlade materialet i syfte att inspirera 

kommunen i sitt fortsatta arbete.  

 

Sundsvall den 14 december 2018 

Katarina Giritli Nygren 

Professor i sociologi 

Föreståndare Forum för genusvetenskap 
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1 Inledning 

 

I Sundsvalls kommun pågår just nu ett arbete för att öka möjligheterna för barn och 

unga att röra på sig, en satsning som kallas spontanaktivitetsplatser. I syfte att 

inspirera och uppmuntra främst barn och ungdomar till rörelse och fysisk aktivitet 

byggs flera så kallade ”spontan-aktivitetsanläggningar” på olika platser i 

kommunen (MRP 2017-2018). En spontanaktivitetsanläggning kan vara många 

olika saker, så som en plats med ställningar för klättring, balansövningar och 

rörelse,  en idrottsplan med mål för olika bollsporter eller en scen för spontandans 

eller sång. Avsikten med spontanaktivitetsanläggningarna är att äldre ungdomar ska 

bli mer fysiskt aktiva och att det ska finnas en plats för social samvaro. Då man 

sedan tidigare vet att anläggningar av denna typ oftare utnyttjas av killar än tjejer 

har man som ambition på Sundsvalls kommun att de nya 

spontanaktivitetsanläggningarna ska vara inkluderande och attrahera både tjejer och 

killar samt vara anpassade för funktionsvariation. För att det ska åstadkommas 

behöver såväl planering som gestaltning ses över. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna rapport är tredelat: (1) att kartlägga befintlig kunskap om hur 

spontanaktivitetsanläggningar för ungdomar kan planeras och gestaltas så att de blir 

inkluderande och jämställda, (2) att ta del av erfarenheter från personer som varit 

inblandade i projekt med en uttalad inkluderande ambition och slutligen (3) att 

intervjua ett fåtal ungdomar som regelbundet vistas på en spontanaktivitets-

anläggning för att lyfta fram ett användarperspektiv. Detta görs för att bidra till 

kommunens ambition om uppförandet av inkluderande och jämställda 

spontanaktivitetsanläggningar för alla barn och ungdomar i kommunen. Följande 

frågor har varit vägledande i vårat arbete: 

 

- Vilka möjligheter och hinder framkommer i tidigare studier för att 

spontanaktivitetsanläggningar ska vara en socialt utjämnade kraft som ger 

tillgång till en meningsfull fritid och samtidigt göra det möjligt för möten 

mellan barn och ungdomar i olika åldrar och med olika bakgrunder oavsett 

kön? 

- Vilka erfarenheter och metoder lyfter de som varit delaktiga i att utveckla 

inkluderande och jämställda anläggningar fram?  

- Vad innebär det att anlägga ett genusperspektiv i utvecklingen av 

spontanaktivitetsanläggningar? Finns det olika sätt?  
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- Vad kan manförbättra och påverka för att det ska bli så bra som möjligt för 

barn och ungdomar oavsett kön? 

 

1.2 Disposition och avgränsningar 
Rapporten är indelad i avsnitt som sammantaget besvarar studiens syfte och mål. 

Rapporten inleds med en bakgrund till feministiska perspektiv på hållbart 

samhällsbyggande i relation till normalisering, genus och platstagande. Därefter 

presenteras hur vi gått till väga för att sammanställa en kartläggning av befintlig 

kunskap inom området liksom våra empiriska nedslag i Sundsvall, Stockholm och 

Umeå. Genomgående i rapporten fokuseras kunskap och erfarenheter av hinder och 

möjligheter för inkluderande gestaltning av spontanaktivitetsanläggningar utifrån 

ett genusperspektiv följt av avsnitt kring samverkan och innovationer som kan 

uppfattas som lösningar på de upplevda problemen.  
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2 Bakgrund - Social inkludering som grund för hållbart 
samhällsbyggande 

 

Att få tillgång till fysisk aktivitet är en rättighetsfråga och FN:s barnkonvention slår 

fast att våra barn har rätten att få möjligheter till bästa möjliga hälsa, vilket 

innefattar psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Därmed är det viktigt att 

planera för ett inkluderande samhälle där olika typer av barn och unga, med olika 

funktionsvariation, har en plats. Detta blir särskilt viktigt eftersom den fysiska 

aktiviteten spelar stor roll i barnens utveckling av kroppsuppfattning, motoriska, 

psykosociala och kognitiva förmågor. Här behöver särskilt fokus läggas på små 

barn då de är mer utsatta eftersom de inte själva kan påverka den situation de 

befinner sig i och därför måste förlita sig på vuxna och samhället (Boverket 2013). 

Utgångspunkten för forskningen kring inkluderande stadsplanering är att det finns 

många olika upplevelser av platsen eller staden. Staden och vistelsen i den innebär 

inte samma sak för alla människor. Vi vet att offentliga utrymmen och städer inte 

fungerar inkluderande för alla trots att det rådande demokratiidealet betonar allas 

lika förutsättningar till delaktighet och inflytande. En av förklaringarna kan vara att 

det faktiska inflytandet inte utövas jämlikt. Delaktighet och inflytande i politiken 

är ojämlikt fördelat och de som är engagerade i civilsamhällets olika organisationer, 

politiska partier och/eller lobbyistorganisationer är många gånger välutbildade och 

resursstarka personer som har betydligt högre tilltro till demokratin än de som 

normalt inte deltar (Tahvilzadeh, 2014).  

 

Även om folkhälsa och fysisk aktivitet inte står med som mål i den svenska 

planeringslagstiftningen, Plan och bygglagen (PLB), så innehåller den folkhälsomål 

som att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa. I portalparagrafen i plan 

och bygglagen framgår det att samhällsutvecklingen ska främja jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö. Det innebär att 

bygga funktionella strukturer där människors behov av att använda naturen, parker, 

infrastruktur, grönområden osv. ska vara tillräckliga för att barn och unga ska kunna 

motionera och leka fritt (Plan och bygglagen). Här gäller det att samverka mellan 

politiska fält för att säkerställa att exempelvis arkitekturen, friluftlivspolitiska 

prioriteringar och transportpolitiska prioriteringar stämmer överens med allas rätt 

till motion och rörelse, oavsett funktion.  
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2.1 Att planera för inkludering 

De första att uppmärksamma de tre aspekterna av hållbarhet och deras betydelse för 

stadsplanering var Healey (2006) och Campbell (2006) som menar att det vid 

stadsplanering alltid ska tas hänsyn till vad som kallas ”planerarnas triangel” där 

tre delar av hållbarhet ingår, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Utan att 

se till hållbarhetetens tre delar kan hållbarhetsmål aldrig uppnås. Att planera för 

inkludering handlar om att fånga in upplevelser och åsikter från dem vars röster 

vanligtvis inte hörs i traditionella planeringsprocesser. Därför har forskning 

genomförts som fokuserar på att utveckla metoder för att tillvarata olika 

erfarenheter och få kunskap om medborgarnas önskemål gällande stadens 

utveckling.  

 

Att olika bakgrundsfaktorer som ålder och socio-ekonomisk status är viktiga för 

hur man upplever demokrati, deltagande och inflytande är känt sedan länge och 

redan på 1970-talet uppmärksammades hur kön har betydelse för individers 

förutsättningar för och upplevelser av deltagande. Detta resulterade i uppkomsten 

av forskning med särskilt fokus på genus i relation till stadsplanering vilken visat 

hur stadens rumsliga gestaltning ofta förstärker redan existerande maktstrukturer 

och sociala uteslutningsmekanismer (Zukin, 1991, 1996). Om kritiska eller 

feministiska perspektiv på planering handlar om att bredda perspektivet för 

inkludering innebär det också att vara medveten om de olika former för ojämlikt 

inflytande som finns och därmed är det viktigt med ett intersektionellt perspektiv. 

Detta kallas ibland för ett ”marginaliseringsperspektiv” och det betonar att 

upplevelser av staden blir olika om de utgår ifrån ett uppifrån- eller 

underifrånperspektiv och det reser frågan om det finns ett totalt utanförskap i staden 

för människor som på inget sätt ryms i en planeringsprocess, exempelvis hemlösa 

eller de utan fast boplats? (From, 2011). Trots denna kunskap har forskning med 

denna inriktning inte haft särskilt stort inflytande över den faktiska 

samhällsplaneringens utformning och teoriutvecklingen har gått långsamt (Lennie, 

1999; Sandercock och Forsyth, 1992).  

 

2.2 Platstagande, normalisering och genus  

För att utmana de normaliseringsprocesser som gör det möjligt för vissa att känna 

sig mer hemma på en plats än andra (ibland beskrivet som ett inta ett normkritiskt 

perspektiv) måste vi försöka synliggöra, problematisera och omvandla 

föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminerande strukturer. Ett 

normkritiskt perspektiv innebär därför att även kritiskt granska sin egen position, 

vilka normer man själv förmedlar, förstärker och upprätthåller.  



 

9 

 

Plats och rum är geografiska verktyg som fått förnyad betydelse inom ramen för 

postkoloniala och/eller feministiska studier. Studier med utgångspunkt i dessa 

perspektiv har på ett övertygande sätt belyst hur plats skapas, görs och förhandlas i 

relation till hur tillträde sker på olika villkor och hur det får effekter för hur dessa 

visualiseras, artikuleras och erfars (jfr. Listerborn 2011). Plats som begrepp 

innefattar således så mycket mer än enbart ett fysiskt område. När den ges ett namn 

som t.ex. spontanitetsanläggning så ges den också en social betydelse och mening 

till vilken vi kan utveckla olika relationer. Både platsens utformning och namn kan 

påverka huruvida en känner sig välkommen och ”hemma”, eller främmandegjord 

och obekväm – vi både formar och formas av platsen.  

 

För att förstå hur platser kan bli betydelsefulla genusmarkörer kan man teoretisera 

omkring deras performativa effekter. Den genusvetenskapliga teoretikern Judith 

Butler beskriver de processer varigenom genus aktiveras med hjälp av begreppet 

performativitet. I centrum för sina analyser ställer Butler (1990, 1997) de regulativa 

praktiker som både formerar samhällets genuskoder och vår självförståelse. Genom 

olika handlingar kan vi således förstärka den andres föreställningar om vilket kön 

vi tillhör. Likaväl som ett klädesplagg eller ett beteende kan vara könskodat kan en 

fritidsaktivitet eller plats vara det. Ett villkor för att någon överhuvudtaget ska 

betraktas som en individ inom ramen för en normativ diskurs är att den förses med 

ett kön. Nästa steg är att uttrycka det på ”rätt” sätt, dvs. det sätt som framstår som 

naturligt inom ramen för den aktuella kontextens rådande tolkningsramar (Butler 

1990, 1997). Antaganden om att bli kvinna (eller man) bör i detta sammanhang 

förstås som ett görande, där endast de historiska och kulturella konventionerna 

sätter gränserna. En första fråga att ställa sig utifrån detta sätt att tänka skulle, om 

man på allvar vill utmana de genusmönster som återspeglar sig i nyttjandet av olika 

aktivitetsanläggningar, handla om spontanaktivitets-anläggningarnas betydelse för 

själva genusskapandet. Låt säga att en spontanaktivitetsanläggning utgör en plats 

som pojkar inte bara nyttjar utan också att själva nyttjandet skapar och förstärker 

maskulinitet och eventuellt förminskar femininitet. Då behöver man kanske fundera 

över hur man kan planera och gestalta på ett sätt som inte bygger in normaliserade 

föreställningar om spontanaktivitet och genus i anläggningarna. 
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3 Metod  

 

Det övergripande syftet med denna studie är som tidigare nämnts att belysa 

möjligheter och hinder vid arbetet med att planera och bygga platser för 

spontanaktivitet. För att kartlägga befintlig kunskap om hur spontanaktivitets-

anläggningar för ungdomar kan planeras och gestaltas så att de blir inkluderande 

och jämställda har vi gjort litteraturstudier. För de empiriska exempel som belyser 

projekt med en uttalad inkluderande ambition och ett användarperspektiv har vi 

genomfört observationer och intervjuer. Sammantaget utgör det en helhet som kan 

bidra till att besvara frågor om hinder och utmaningar för spontanaktivitet men även 

lyckade exempel och innovativa lösningar för att komma runt dessa. 

3.1 Litteraturstudier 

I litteratur- och dokumentstudierna har vi huvudsakligen förhållit oss till de studier 

som finns av genus och inkludering i relation till nyttjande av spontanaktivitets-

anläggningar i en svensk kontext. Vi har genomfört litteratursökningar via 

Mittuniversitetets databaser samt tagit del av rapporter och reportage av pågående 

initiativ. Vi har avgränsat oss till studier som på något sätt berör ungdomar, 

fritidsaktiviteter, genus och fysisk planering men sökt brett och även inkluderat 

studier som berör parker och anläggningar i lite vidare bemärkelse då fokus på 

normkritisk gestaltning av fysiska rum för ungdomar ännu tycks vara ett 

kunskapsområde i vardande. Materialet har analyserats och presenteras i form av 

en tematisk sammanställning. 

3.2 Deltagande observationer och intervjuer 
De observationer som genomförts har, utöver Sticksjö spontanaktivitetsanläggning 

i Sundsvall ägt rum på anläggningar i Umeå och Stockholm. Att besöka dessa 

platser har inneburit att vi fått en känsla för platsens lokalisering, utformning och 

användning vilket har hjälpt till att besvara frågor om hur välanvänd platsen är, hur 

man tar sig dit och vad som finns runt omkring. I relation till dessa anläggningar 

har vi sedan genomfört intervjuer med en arkitekt, en forskare och fyra ungdomar. 

Ungdomarna intervjuades i två grupper fördelade utifrån kön, två killar och två 

tjejer. Intervjun med arkitekten genomfördes via e-post. Alla intervjuer var 

semistrukturerade vilket innebar att vi hade på förhand utvalda teman, så även e-

postintervjun. För övriga fortlöpte intervjuerna som samtal vilket innebar att vi 

kunde ställa följdfrågor under respektive intervju. På så sätt blev intervjuerna med 

forskare och ungdomar lik en vanlig konversation (jfr. Esaiasson et al. 2012). 
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4 Resultat 

 

I detta avsnitt följer en resultatpresentation som delats upp i enlighet med studiens 

Syfte. Det innebär att vi inleder med att presentera resultatet av den genomförda 

kartläggningen. Därefter följer en presentation av våra observationer hämtade från 

de personer som deltagit i planeringsprojekt för jämställda platser i offentliga rum. 

Slutligen redogör vi för ungdomarnas diskussion av anläggningarna utifrån ett 

användarperspektiv. 

4.1 Kartläggning 
Den typ av platser eller anläggningar som är fokus i denna rapport blir en del av 

samhällsbyggandet och tillskrivs en inkluderande och utvecklande betydelse. Det 

handlar om ungas lärande, hälsa och lek samt att utveckla ”den goda utemiljön” 

genom medveten fysisk planering och förvaltning (Boverket, 2015:8). Alla de 

studier vi tagit del av visar, mer eller mindre, att detta inte låter sig göras så lätt. De 

villkor som präglar nyttjandet av offentliga platser och idrottsutövande i allmänhet 

är svåra att förändra och brukar ofta bli avgörande för hur spontana idrotts- och 

aktivitetsanläggningar nyttjas. I vår analys av kunskapsläget på området går det att 

urskilja tre återkommande teman av särskild betydelse för möjligheten att bryta 

rådande mönster och skapa inkluderande och jämställda aktivitetsanläggningar. Det 

handlar om (1) tillgänglighet och social inkludering, (2) planering och gestaltning 

samt en mer genusvetenskaplig och teoretisk problematisering av offentliga miljöer 

och aktivitetsanläggningar som vi har valt att kalla för (3) kodning, omkodning eller 

avkodning. I det följande presenterar vi dessa områden lite mer utförligt. 

 

4.1.1  Tillgänglighet och social inkludering 

Barn som har möjlighet att utnyttja rymliga, gröna och växlade utemiljöer är ofta 

mer aktiva än andra och har därför bättre koncentrationsförmåga än barn med mer 

bristfälliga utemiljöer (Mårtensson, 2012). Det ska finnas tid för minst 60 minuter 

per dag för fysisk aktivitet i ett barns liv och en stor del av barns rörelse sker i 

transporten till och från aktiviteter och lek. Boverket pekar också på att barn och 

unga inte längre rör på sig lika mycket som tidigare och att det blir mer och mer 

stillasittande ”aktiviteter” på aktivitetsanläggningarna (Boverket 2013). 

 

En betydelsefull aspekt för en anläggnings användnings handlar om tillgänglighet, 

såväl i social som i fysisk och geografisk bemärkelse. Det handlar om att beakta 

bostadsområdet där platsen byggs, att se över markanvändning, estetik och hur väl 

anläggningen  ansluter till bostadsområdet (Book 2005). En stor utmaning i dagens 
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samhälle är också att det är svårt att bevara stora friytor för barn och unga, då platser 

för spontanaktivitetsanläggningar konkurreras ut av annan bebyggelse (Boverket 

2015).  

 

Tidigare studier visar att den enskilt viktigaste faktorn är tillgänglighet i termer av 

hur bekvämt det är för barn och unga att ta sig till platsen. Tillgänglighet i termer 

av närhet handlar dels om en kostnad för att ta sig till en plats. Det kan utgöra ett 

hinder vid användandet men användandet påverkas också utifrån en, vad vi kallar, 

enkelhetsprincip. Det får således inte vara svårt att ta sig till platsen (Faskunger 

2007). Om en spontanaktivitetsanläggning ligger inom gångavstånd kommer den 

att utnyttjas mer än om man behöver resa dit. Om det ändå innebär resande är det 

viktigt att det finns bra kollektivtrafikförbindelser och/eller att resvägen till 

anläggningen upplevs trygg (Blomdahl et al. 2012). Det är därför fördelaktigt om 

platsen ligger nära en skola eftersom den då kan användas både under skoltid och 

efteråt, på väg till och från skolan (McCornmack et. al 2010, Book 2005).  

 

Utöver tillgänglighet i fråga om en enkelhetsprincip visar forskningen att 

användningen också beror på hur inkluderande och säker anläggningen är för olika 

barn och unga. Kullgren (2017) påpekar att social inkludering innebär lika 

möjligheter för alla människor men vi måste ha i åtanke att människor inte har 

samma förutsättningar att genomföra idrott och motion. Det är därför viktigt att 

tänka på vad som kan upplevas som hinder för vissa människor och därefter försöka 

minska dessa. Det är också viktigt att inte bara anpassa den fysiska designen och 

platsen för anläggningen utan att beakta de sociala relationernas betydelse för social 

inkludering och tillgänglighet. 

 

Det finns både uttalade och outtalade normer kring vem som vistas i det offentliga 

rummet. Kullgren (2017) menar att det är viktigt att beakta olika dimensioner av 

social inkludering för att en plats ska bli så tillgängligt som möjligt för alla sociala 

grupper och kategorier. Med detta menar hon alla människor med olika bakgrund, 

ålder, kön och personliga egenskaper. Hon skriver även att det inte alltid är enkelt 

att få grupptillhörigheter att fungera tillsammans och att det är svårt att få till något 

som  enbart får positiva konsekvenser. Om man vill ha tillgänglighet utifrån social 

inkludering gäller det att undvika att förstärka normer i verksamheten att beakta 

olika gruppers olika privilegier (Kullgren 2017).  

 

Vid planering för spontanaktivitet är det viktigt att fundera över funktion, alla 

människor har inte samma möjligheter eller behov när det kommer till rörelse. De 

som mest är fysisk inaktiva är personer med funktionsnedsättning som upplever 
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problem i omgivningen, dvs. funktionshinder. Det går inte att säga att individer med 

funktionsnedsättning är en enhetlig grupp eftersom det finns de som har mindre 

eller större funktionsnedsättning. Det kan handla om såväl psykisk som kroppslig 

funktion (Boverket, 2013). Men det handlar alltså även om att vara uppmärksam på 

distinktionen mellan en persons nedsättning av funktionsförmåga och problem som 

uppstår i relation till omgivningen, dvs. funktionshinder. Ett funktionshinder 

uppstår med andra ord först när en person med funktionsnedsättning upplever 

otillgänglighet eller hinder i omgivningen (Socialstyrelsen.se). Utifrån denna 

terminologi avseende funktionsnedsättning och funktionshinder blir det viktigt att 

planera för allas rätt att delta i fysiska aktiviteter. Det leder oss in på nästa område 

som handlar om att vems perspektiv som får företräde i planering och gestaltning 

av dessa anläggningar. 

 

4.1.2 Planering och gestaltning – deltagande design 

I Boverkets rapport (2015:8) framhålls betydelsen av att ha ett barn- och/eller 

ungdomsperspektiv i byggandet av spontana aktivitetsanläggningar. När det gäller 

utformning, planering och förvaltning är det viktigt att den som har ansvar för dessa 

områden har mycket goda kunskaper om barns och ungas behov och ett intresse av 

att involvera dem i processen. På så sätt kan man få bättre kunskap om deras 

perspektiv, önskemål och tankar om hur det ska se ut eller vad som ska finnas på 

platsen.  

 

Det vanligaste sättet som barn och unga blir involverade i planeringsprocesser är 

genom samrådsgrupper och dialoger. Man kan även använda barn och unga som 

informanter, dvs. att de får uttrycka sina åsikter och lämna över information utan 

att det handlar om renodlad dialog. Den som ska planera bör vara tydlig med sin 

intention med de frågor som ska ställa till barn och unga. En annan viktigt sak i 

processen är avstämningen med barn och unga. Man måste ha en avstämning under 

processens gång och göra det tydligt för dem varför man måste göra vissa val.  

 

Tidigare studier visar också att det inte riktigt räcker med de traditionella formerna 

för medborgarinflytande om man på allvar vill bryta rådande ordningar då dessa 

ofta upprepar sig i de traditionella formerna för deltagande. Istället menar vissa (se 

t.ex. Brodin 2014) att man kan behöva göra analyser av särskilda gruppers 

erfarenheter i planeringsarbetet. Brodin (2014) menar att den manliga normen ofta 

är så förgivet tagen att den är svår att upptäcka men den medför att det kvinnliga 

utrymmet är underordnat och kvinnors rörelse kontrolleras. Hon menar att om 

rådande genussystem ska förändras så måste den förgivettagna normen både 

synliggöras och omförhandlas. En möjlig störning av den manliga hegemonin i  
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offentliga rum kan enligt Brodin göras genom att designa platser på ett innovativt 

sätt. Det är också något som påtalas både i relation till nyttjande av offentliga platser 

och olika typer av aktiviteter. Flera tidigare studier har ju t.ex. visat att flickor och 

unga kvinnor i högre grad ägnar sig åt ridning, dans, aerobics, spinning och gym än 

de aktiviteter som ofta finns inbyggda i spontanaktivitetsanläggningar (se t.ex. 

Blomdahl et al. 2012). Som exempel kan nämnas att man i Malmö stad har arbetat 

för att skapa aktivitetsplatser där tjejer och kvinnor känner ett större ägandeskap 

och möjlighet till platstagande och där besöksstatistiken visar en jämnare fördelning 

mellan könen. Ett sådant exempel är t.ex. aktivitetsytan Rosens röda matta i 

Rosengård. Björnsson (2013) har arbetat med att skapa en plats som tillgodoser 

tjejers intressen. Genom en sommarjobbssatsning anställdes en grupp tjejer från 

Rosengård genom Malmö stad för att planera ombyggnationen av en 

parkeringsplats till en aktivitetsyta. Resultatet blev en plats med bland annat en scen 

för exempelvis dans, möjlighet att spela musik i högtalare, samt en klättervägg. På 

just den här platsen saknas sådant som traditionellt förknippas med killaktiviteter 

så som bollplaner och skejtramper (Björnsson 2013). Det gör den till en mer 

feminint kodad plats, lättare för tjejer att appropriera.  

 

Ett liknande arbetssätt som det som beskrivits ovan användes av Sundsvalls 

kommun under sommaren 2018 då 16 ungdomar i åldrarna 16-19 år från sju olika 

länder anställdes som sommarjobbare där de fick arbeta som biträdande 

jämställdhetsutredare. Tillsammans arbetade ungdomarna med frågor om attraktiva 

livsmiljöer och en jämställd stad och två av denna rapports författare var med i 

processen. Ungdomarna gjorde bland annat observationer av bostadsområden, 

cellphilms (filmer gjorda med mobiltelefonen), en podcast2 och kollage. Kollagen 

handlade om en ”ungdomscentral” som skulle bestå av ett hus i centrala Sundsvall 

där ungdomar i åldrarna 17-19 år kunde träffas och ”hänga”. Kollagen användes för 

att visualisera vad ungdomscentalen skulle fyllas med för innehåll.3 

 

Det finns flera pågående projekt som syftar till att hitta nya metoder för att skapa 

mer jämställda och inkluderande aktivitetsplatser. Ett sådant är Projektet Equalizer4 

som har fokus på idrott, plats, makt och jämställdhet där man arbetar med att störa 

normerna på redan befintliga anläggningar. Det görs genom att analysera 

aktivitetsplatser tillsammans med dem som sällan vistas på sådana platser, dvs. 

unga tjejer. På så sätt tas platsen i anspråk och kan störa rådande mönster och 

hierarkier. Ett annat exempel är #UrbanGirlsMovement5 som handlar om mer 

                                                                 
2 Podcasten kan höras på www.miun.se/hasa 
3 För mer information se rapporten ”Tid för förändring –vi är Sundsvalls framtid, Sundsvalls kommun 
4 https://www.nyrens.se/nyheter/2018/02/26/jamstallda-platser-equalizer 
5 www.globalutmaning.se  

http://www.globalutmaning.se/
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radikala former för inflytande i uppförande och ombyggnader av offentliga 

områden. Det består bland annat av att utgöra en plattform för att samla initiativ 

som sätter flickors och unga kvinnors behov av stadsutveckling i centrum. Syftet är 

att främja en utformning av städer som är inkluderande och hållbara för alla. Dessa 

två initiativ är exempel på projekt grundade i en mer genusvetenskaplig och 

normkritisk teoretisering av rådande ordningar och riktar således in sig mot en 

förändring av rådande samhälleliga normer. Då kan det även vara på sin plats att 

fundera över vad det innebär att normen för en aktiv fritid för tillfället är 

spontanidrott/aktivitet och inte, låt säga konst, musik eller teaterverkstäder.  

 

4.1.3  Att koda, koda om eller avkoda 

Vår kartläggning visar alltså att det under de två senaste decennierna funnits en 

stark tilltro till betydelsen av anläggningar för spontanidrott och spontanaktivitet. 

Dovborn och Trondman (2007) beskriver denna föreställning på ett bra sätt: 

 

Det är inte att undra på att det, i dagens genomorganiserade idrottsvärld – alltifrån den 

globala till den extremt lokala – växer fram en starkt romantiserad syn på 

spontanidrott. Det är ju faktiskt all idrotts ursprung, de spontana lekarna och spelen, 

även om det ju i dagens uttryck knappast handlar om spontan i bemärkelsen 

impulsartad.  

 

Det är således inte unikt för Sundsvalls kommun att i dagsläget koncentrera en del 

av sina resurser till uppförandet av sådana anläggningar, inte heller är det någon 

slump, som citatet antyder, att man medvetet försöker frigöra dessa områden från 

sin starka association med idrott. Detta görs inte bara genom att betona det spontana 

i aktiviteterna utan också att man helt enkelt benämner det för spontanaktiviteter 

istället för spontanidrott. I de nya anläggningar som uppförs finns också medvetna 

ambitioner att gestalta dem på sätt som inte direkt associerar (dvs. kodar) dem som 

en idrottsplats. Det finns trots detta ändå en uttalad ambition att de som vistas där 

ska vara aktiva och i någon mening motionera men detta förväntas ske spontant och 

utan särskild utrustning. Likaså finns det ofta förhoppningar om att dessa 

anläggningar ska attrahera också de ungdomar som inte redan är fysiskt aktiva i 

t.ex. organiserad idrott. Denna idealiserade bild återkommer på flera olika sätt i 

olika rapporter och studier, vilket bygger på ett ideal om att rörelse är 

hälsofrämjande och utvecklande: 

 

...erbjud alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, region, ålder, kön eller 

sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar en positiv, hälsofrämjande 

och utvecklande fritidsmiljö. (Riksidrottsförbundet 2009). 
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Det tydliga hälsomotivet som framkommer tycks alltså ibland stå i motsatsställning 

till ungdomarnas önskemål om samvaro utan krav och ”hängytor”.  

 

Föga förvånande visar studier av nyttjande att anläggningarna många gånger 

främjar aktivitet hos dem som redan är fysiskt aktiva men det finns inget som tyder 

på att de höjer aktivitetsnivån hos ungdomar generellt (Croner 2017). Sammantaget 

tycks förutsättningarna för att platserna ska aktivera dem som inte redan är 

föreningsaktiva vara små. Ju mer framträdande idrottskodning desto mindre 

attraktiva är de, i synnerhet för flickor (Fahlén, 2007). Som tidigare nämnts visar 

flera studier att flickor inte nyttjar städers publika platser i samma utsträckning som 

pojkar. Fram till sju års ålder använder barn offentliga anläggningar, så som 

lekplatser, lika mycket men efter det förändras mönstret (Blomdahl et al. 2012). Om 

vi betraktar detta ur ett genusperspektiv så kan det betyda att dessa anläggningar, 

om man vill att de ska nyttjas också av flickor, måste relateras till hur 

genusrelationer blir viktiga för spontanaktiviteters praktik. Det handlar om att 

formerna för spontanaktivitet/idrott måste relateras till villkoren för det 

organiserade idrottsutövandet, liksom till frågor som rör trygghet i offentliga 

miljöer och möjlighet till platstagande. Dovborn och Trondman (2007) påpekar att 

det inte handlar om lust eller vilja att delta utan att det många gånger är så att tjejer 

inte har möjlighet att delta. Ett exempel är fotboll, att tjejer inte spelar fotboll kanske 

inte beror på att tjejer inte vill. Det kan bero på att killarna ”äger” fotbollsplanen 

genom att t.ex. spela hårdare fotboll vilket gör det svårt för tjejerna att delta på 

samma villkor. 

 

En antropologisk studie av de sätt varpå tjejer i åldern 10-13 år skapar 

betydelsefulla platser för sig visade att de skapade platser som gav dem både frihet 

och trygghet. I studien framkom också att flickorna i jämförelse med pojkarna 

oftare skapade sina platser inomhus eller i närheten av hemmet, likaså att de tydligt 

undvek de platser som uppfattades som maskulina (Christensen och Mikkelsen 

2013). Vidare fann Christensen och Mikkelsen (2013) att flickorna strävade efter 

ett eget rum och en egen plats, vilket inte betyder att de ville vara ensamma, utan 

att de ville skapa något för dem själva där de fick möjlighet att vara ifred men 

tillsammans med varandra för att leva ut sina intressen och umgås. 

 

För att försöka motverka en ojämställd användning av platser avseende kön är en 

vanlig strategi att försöka koda om platser genom att t.ex. lägga till aktiviteter som 

uppfyller eller kodas efter tjejers behov (Rue et al. 2016). Eftersom unga tjejer i 

olika projekt lyft fram ”häng-ytor” med musikspelare blir detta ofta ett utmärkande 

drag för platser som kodas som ”tjej-platser” i det offentliga rummet. Detta kan 
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vara ett sätt att stärka tjejer i det offentliga rummet och kan, på sikt, uppnå en mer 

jämställd stad men det är inte helt oproblematiskt (se t.ex. Svender 2012). Denna 

typ av könssegregerade platser kan cementera könsrollerna. Ett sätt att undvika 

detta kan vara medvetenhet om de sätt varpå tjejers och killars erfarenheter påverkar 

hur man använder en plats (Larsson och Jalakas, 2014). Andra betonar vikten av att 

också försöka uppföra platser som inte är tydligt kodade varken som idrott eller i 

relation till genus. Samborski (2010) lyfter fram att det är viktigt med tillåtande 

lekmiljöer för barn och ungdomar och konstaterar att barns lek inte ska vara 

könskodad. Det ska med andra ord inte finnas några stereotypa lekar eller någon 

uppdelning i pojkar och flickor när barn ska leka. Andra sätt kan vara att fokusera 

på den typ av aktiviteter som tjejer gärna ägnar sig åt. Ridning är ett exempel på en 

(sport)aktivitet som ökar och då särskilt bland flickor och kvinnor. Ett sätt att öka 

aktiviteten är att säkerställa att det finns anläggningar och rid-stigar nära 

bebyggelsen (Boverket, 2011). 

4.2 Intervju och observationsstudie – på jakt efter erfarenhet och goda 

exempel 

Under studiens gång har vi också genomfört olika aktiviteter för att fånga 

erfarenheter och sammanställa kunskap kring planerandet, byggandet och 

användandet av aktivitetsplatser. Därför har vi genomfört observationer i samband 

med att vi har besökt platser i Umeå, Sundsvall och Stockholm samt gjort intervjuer 

tillsammans med unga som använder platserna och med planerare. Nedan redogörs 

för resultatet av dessa aktiviteter.  

 

4.2.1 Spontanaktivitetsanläggning vid Sticksjö skola – en plats under konstruktion 

En av platserna i Sundsvalls kommun där det byggs en spontanaktivitets-

anläggning är i stadsdelen Granloholm vid Sticksjö skola. Denna är dock inte helt 

färdigställd men har ändå fått fungera som en av referenspunkterna i denna studie. 

På anläggningen i Sticksjö har man planerat utifrån ett inkluderande perspektiv och 

målgruppen har involverats i planeringsstadiet av anläggningen. 
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Bild 1. Ritning av den planerade spontanaktivitetsanläggningen vid Sticksjö skola6  

  

Platsen ska innehålla både hårda och mjuka material och tanken är att de hårda 

underlagen ska utgöra platser för att kunna springa eller cykla. De mjukare delarna 

är tänka som ytor för att kunna sitta, ligga och ta det lugnt eller falla utan att man 

skadar sig. Anläggningen vid Sticksjö omges av ett resonemang kring säkerhet och 

trygghet och det lyfts fram att unga ska känna sig trygga på platsen vilket i detta 

fall handlar om att inte uppmuntra till icke avsett användande av platsen av t.ex. 

hemlösa eller missbrukare (Presentation Sundsvalls kommun). 

Bild 2. Foto från byggandet av Spontanaktivitetsanläggning vid Sticksjö skola 

 

Anläggningen byggs i nära anslutning till Sticksjö skola vilket torde kunna borga 

för ökad användning då tidigare forskning visat att anläggningens tillgänglighet är 

                                                                 

6 Bilden är hämtad från Power Point presentation Sundsvalls kommun 
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viktig. Skolbarnen kan använda den vid uteaktivitet och på raster under skoltid och 

anläggningen kan också användas av barn och ungdomar på väg till eller från skolan 

samt på helger. Anläggningen är också placerad centralt vid Granloholms centrum, 

vid entrén till matbutiken och biblioteket. Placeringen av anläggningen är således 

både central och tillgänglig. 

 

4.2.2 Med jämställdhet som metod – Frizon i Umeå 

Ett annat referensobjekt är Årstidernas park i Umeå. Arbetet påbörjades 2012 och 

parken är nyligen restaurerad. Målet är att parken ska vara ett område för ”alla som 

söker en andningspaus” och ha en blandning av avskildhet och öppenhet. I parken 

finns flera olika ytor för att sitta och ”hänga” och även platser där evenemang och 

utställningar kan äga rum. I Årstidernas park finns även resultatet av 

projektet ”Frizon – jämställda offentliga miljöer” där unga tjejer har fått utvecklat 

idéer och visioner om en inbjudande jämställd plats. I utvecklandet har de haft 

jämställdhet som metodologisk utgångspunkt med målet att skapa en välkomnande 

plats ”fri från förväntningar, rädslor och otrygghet” (Umea.se).  

 

Vid vårt besök vid Årstidernas park och den plats som utformades inom projektet 

Frizon var det kallt och grått oktoberväder så platsen var relativt tom på människor, 

förutom de som promenerade i parken. Dock kunde vi se att Frizon var en välbesökt 

plats då det var gropar under sittplatserna där det tydligt framgick att människor 

suttit och på så sätt skapat hålen med sina fötter.  

Bild 3. Foto av ”Frizon” 

 

Vid observationen var en av projektet Frizons följeforskare från Umeå Universitet 

med, Dr. Ulrika Schmauch, och hon berättade att unga tjejer i workshopform själva 

hade beslutat om och designat schablonerna som syns högst upp i metallramen som 

omger taket på platsen. Korgarna är till för att sitta eller ”hänga” i och platsen är en 

mötesplats för ungdomar där de också kan koppla upp sig mot högtalare som finns 
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i installationens tak för att spela musik. Installationen har också vidareutvecklats 

genom att återvunnet material har använts för att fläta till mjukare ryggstöd i 

korgarna vilket delvis syns på korgen längst till höger på bilden ovan.  

 

Projektets följeforskare menar att det under processens gång varit viktigt för tjejerna 

som designat platsen att den inte skulle omges av andra närliggande parkbänkar 

eller buskage där sikten försämras eller där det kan samlas människor som kan 

uppfattas som skrämmande eller hotfulla. Vid samtalet med följeforskaren 

diskuterade vi också aspekter av genus och ”jämställda” platser då det inte är helt 

enkelt att definiera vad en sådan plats skulle vara eller vad begreppet skulle kunna 

innebära.  

 

Vid intervjun med följeforskaren samtalade vi också om det svåra med att bedriva 

utvecklingsarbete av offentlig miljö med fokus på jämställdhet och genus i 

projektform. Det innebär en utmaning i termer av att hitta tid för samverkan och 

interaktion mellan följeforskare, projektledning och projektdeltagare. Ofta måste 

input ske snabbt och med kort varsel. Det är också en utmaning att hitta rätt tidpunkt 

för input från exempelvis följeforskare då det är svårt att ge kommentarer eller 

feedback i ett sent skede då det kan uppfattas som kritik mot enskilda deltagares 

initiativ, vision eller idéer. Exempelvis kan schablonerna (i installationens tak) i sig 

vara svåra att kommentera som följeforskare men istället kan diskussioner om 

processen som helhet, vad jämställdhet innebär och normkritiska metoder vara ett 

sätt varpå följeforskares kompetens och tid nyttjas mer effektivt. Under vårt besök 

i Årstidernas park, i nära anslutning till ”Frizon”, fanns också en 

spontanaktivitetsanläggning som vi uppfattade vara av det mer ”okodade” slaget. 

Bild 4. Foto av spontanaktivitetsanläggning i årstidernas park i Umeå 

 

Denna anläggning innehåller en plats för att klättra, balansera, hänga och krypa 

under. Känslan är att den uppmuntrar till olika sorters rörelser på ett lekfullt men 

också konstnärligt sätt och den är färgglad och inbjudande. Vid platsen, till vänster 
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på bilden, finns också vad som kan uppfattas som en scen för spontana 

uppträdanden, tal, sång eller dans etc. Lite längre fram, framför både 

klätterställningen och scenen syns en stig gjord av stenar som löpte ut på en liten 

avsats ner mot ån som löper parallellt med parken. I bildens bakgrund, bakom (eller 

framför) klätterställningen, ses ett litet svart hus som utgör ett litet café och 

glasskiosk på sommaren.  

 

4.2.3 Planering och gestaltning med genusperspektiv- intervjuer med användare  

Ytterligare referensplatser under studien gång har varit platserna Brandbergen och 

Ruda i Haninge kommun, Stockholm. Där har vi dels besökt platserna men också 

intervjuat fyra ungdomar, två tjejer (15 år) och två killar (16 och 17 år) som brukar 

använda platserna. Alla fyra bor i närheten av Brandbergen. Den första platsen vi 

pratar om tillsammans med ungdomarna är spontanaktivitetsanläggning i 

Brandbergen.  

Både tjejerna och killarna säger att på Brandbergen brukar de mest ”chilla” 

tillsammans med vänner, de använder platserna för att umgås och prata, spela 

fotboll och basket. De menar att platsen behöver utvecklas och att den saknar större 

ytor och olika typer av redskap. Enligt tjejerna behövs fler sällskapsgungor och fler 

bänkar eftersom platsen är välbesökt och det då blir för trångt om platser. 

Bild 5 Foto sällskapsgungorna vid Brandbergens spontanaktivitetsanläggning 

 

Att platsen uppfattas som för liten blir också problematiskt ur ett genusperspektiv 

då litenheten innebär att tjejerna måste flytta på sig när utrymmet blir för litet. 

Tjejerna säger att de måste anpassa sig efter killarna, att det mest är killarna som 

brukar använda de större bänkarna och då får tjejerna flytta på sig när de inte får 

plats allihop (Intervju tjej 2).  
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Bild 6 Foto Brandbergen: bänken ungdomarna brukar sitta på 

 

Även killarna menar att platsen är för liten, det är många som vill använda den men 

alla får inte plats. Dock är killarnas fokus mer på att fotbolls/basketplanen är för 

liten: 

…jag menar att om de hade byggt en fotbollsplan och en egen basketplan hade det 

varit bättre för då kan man antingen spela det ena eller det andra, […] nu så blir det ju 

jobbigt om vi grabbar spelar fotboll till exempel och det kommer andra som vill spela 

basket så måste vi dela upp planen (Intervju kille 1). 

De fyra ungdomarna menar att platsen är en plats för alla, både för mindre barn och 

äldre ungdomar och de berättar att platsen är välbesökt och att de gillar platsen. På 

dagtid vistas barn i åldrarna 8-10 år på platsen eftersom de också går i Brandbergens 

skola men på kvällarna är det ungdomar i åldrarna 15-24 år. Platsen är anpassad för 

att kunna användas av många olika åldrar: ”den passar både äldre och barn, eftersom 

det finns klätterställningar som är anpassade för barn sen finns det ju fotboll och 

basketplan som barn inte använder sig av” (Intervju tjej 2). De säger dock att det 

oftast bland de äldre är många fler killar än tjejer på platsen: ”[…] om vi är typ 20 

personer på platsen så är 15 killar och 5 tjejer” (Intervju tjej 1).  

Ibland är det ”äldre grabbar” på platsen som är där för att visa olika ”fotbollsmoves” 

(Intervju kille 1), vilket förstärker bilden av att killarna är på platsen främst för att 

utöva bollsporter. Tjejerna menar att det inte är jämställt på platsen, det handlar inte 

bara om att tjejerna är färre till antalet utan också att de inte har samma tillgång till 

att använda redskapen som killarna (vilket också gäller bänken de sitter på). 

Tjejerna spelar fotboll på idrottsplanen och använder redskapen men bara när inte 

killarna spelar. De säger att de inte direkt undviker att spela tillsammans med 

killarna men de är bara med om de blir inbjudna: 

killarna måste fråga oss för att vi ska vara med, annars är vi inte med alls, vi hänger 

bara bredvid killarna. (Intervju tjej 1).  
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Även killarna menar att tjejerna inte så ofta är med och spelar fotboll eller basket 

men de har mer uppfattat det som att tjejerna inte är så intresserade av att vara med, 

att tjejerna hellre vill sitta i gungorna. Killarna ger uttryck för en uppfattning om att 

tjejerna är där för att titta på när killarna utför olika aktiviteter: 

  […] det inte så många tjejer där för att de gör ändå ingenting när de är där… de 

hänger ju oftast bara där för att vi är där […] (Intervju kille 1). 

Denna bild förstärks av att killarna förmedlar en uppfattning av att om tjejerna ska 

vara med och spela bollsporter så ska det ske på killarnas villkor, tjejerna måste tåla 

tuffa tag och ”hårda smällar” och killarna ska inte behöva anpassa sitt spelande. De 

menar att det blir ”krångligt” om tjejerna ska vara med (intervju kille 1, 2), som om 

att det på något sätt skulle förändra spelets regler.  

Såväl tjejerna som killarna säger att de känner sig trygga vid Brandbergens 

aktivitetsplats eftersom den ofta är välbesökt, den ligger mitt bland bebyggelse och 

det är lätt att ta sig dit. Platsen ligger i deras bostadsområde och de känner sig 

hemma där, ”alla känner alla” vilket inger trygghet (intervju kille 1, 2). 

Lättillgängligheten menar de är en av de bästa sakerna med platsen: 

Det är de bästa med den, jag behöver inte sätta mig på en buss för att ta mig dit, 

annars blir det fett jobbigt ju. (Intervju tjej 2) 

Den andra platsen som vi pratade om vid intervjuerna heter Rudan och ingår i 

Haninge kommuns friluftsområden, här är fokus att fiska, bada, cykla och vandra. 

Det finns även sommaraktiviteter för att spela frisbeegolf, beachvolleyboll och 

boule samt vinteraktiviteter då det går att åka skidor och skridskor när vädret 

tillåter7.  

Bild 7 Foto Ruda 

  

                                                                 
7 www.haninge.se 
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Här menar både killarna och tjejerna att de inte känner sig lika trygga som i 

Brandbergen, det handlar dels om läget, det ligger längre ifrån det egna 

bostadsområdet och det ligger ”gömt”, dels om att det vistas människor där som har 

alkoholmissbruk och är hemlösa. Särskilt tjejerna känner sig utsatta för trakasserier 

från äldre alkoholiserade män i Rudan (Intervju tjej 1, 2). Rudan uppfattas också 

som en plats som är mindre tillgänglig eftersom ungdomarna måste åka buss dit. 

Platsen uppfattas också som en plats för vistelse på sommaren och inte året runt:  

[I] Rudan brukar jag faktiskt aldrig vara om det inte är sommartid och då är jag där 

för att jag vill antingen bada eller grilla med vänner och så… inte för att hänga där 

som jag gör i Brandbergen (Intervju kille 2).  

Alla är överens om att platsen är en plats för alla olika åldrar, ungdomar och barn. 

Även om också Rudan har kompisgungor och utegym så uppfattas platsen ha ett 

starkare fokus på familjeaktiviteter där föräldrar och barn deltar i aktiviteter som 

bollsporter eller bad tillsammans.  

Bild 8-9 Foto kompisgungor och teaterlokal Ruda 

 

Värt att notera är att Rudan också innehåller platser för teater och kulturupplevelser 

(bild 9) men ingen av ungdomarna nämner dessa aktiviteter. Sammantaget verkar 

Rudan vara en plats som ungdomarna besöker mer sällan och då för någon specifik 

aktivitet som fotboll, bada etc. inte bara för att umgås med sina vänner:  

[…]det är inte så svårt att ta sig dit men jag skulle inte göra det frivilligt bara sådär 

för att hänga […] varför åka hela vägen dit när jag har det som finns i Brandbergen, 

enkelt och snabbt? (Intervju kille 1) 

Vi har i denna rapport utgått från två olika perspektiv, dels användarperspektivet 

men också planerarperspektivet vilket vi gjort genom att också genomföra ett 
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samtal via e-post med Rebecka Rubin som är arkitekt på White arkitektbyrå i 

Stockholm.  

 

4.2.4 Planering och gestaltning med genusperspektiv- intervjuer med planerare 

Rebecka Rubin har lång erfarenhet av att planera och genomföra olika uppdrag med 

inriktning mot jämställd stadsplanering och särskilt jobba med inkluderande 

planeringsprocesser som involverar unga tjejer8. Ett konkret exempel på hur 

Rebecka har jobbat är projektet ”flickrummet” som initierades hösten 2015 av 

teatergruppen ”unga tur” och Skarpnäcks ungdomsråd (mer om projektet och 

metoden finns att läsa i rapporten ”Flickrum i det offentliga”). Projektet handlade 

om att skapa projektet flickrummet tillsammans för att göra det möjligt för tjejer ta 

mer plats i det offentliga rummet. I projektet avkodas platser och normer uppdagas 

genom att använda olika metoder i olika steg. Steg 1 innebar teater som metod, där 

två unga tjejer genom en pjäs får undersöka sin omgivning med hjälp av sina sinnen 

och kroppar. Steg 2 handlade om att bjuda in till publiksamtal med personer som 

har möjlighet att göra skillnad, dvs. personer med formella maktpositioner. Det var 

kommunala tjänstepersoner, byggherrar, stadsplanerare, fastighetsägare, politiker 

och hållbarhetsspecialister. Pjäsen har under processens gång använts som 

utgångspunkt för att skapa en känsla för tjejernas situation och en förståelse för 

problematiken. Metoden innebar också ett omvänt perspektiv där tjejerna fick 

utgöra en expertpanel och de vuxna fick sitta med och lyssna. Erfarenheterna från 

projektet lyfter fram att det är viktigt att tänka på hur frågorna ställs när man jobbar 

med ungdomar, att också låta dem prata till punkt och lyssna med nyfikenhet och 

viljan att lära sig mer. Resultatet av projektet var att tjejer gärna använder platser 

där de känner sig trygga vilket många gånger är småskaliga platser nära sina hem, 

platser där de ofta rör sig. Platsen behöver ha skydd för dåligt väder och inte vara 

en plats primärt för fysisk aktivitet eller prestation utan en plats där de kan umgås 

och samtala. Metoden påvisade tydligt vilka stora brister som finns när det gäller 

att planera och bygga för att möta tjejers önskemål och behov.  

 

Rebecka vill gärna sammanfatta ansatsen hon använder sig av genom en web-

baserad presentation som hon kallar ”Flickrum i det offentliga”9. Den går i korthet 

ut på att tjejer är involverade i alla steg av processen, från planering till 

genomförande. Men hon vill också betona att det vid fokusgrupper med unga tjejer 

                                                                 

8 För vidare information tipsar Rebecca om: Inredning publikt rum https://whitearkitekter.com/se/nyheter/white-lanserar-

metodbok-om-normkritik-och-jamstalldhet-inom-inredningsarkitektur/. Konsultation i tidigt skede inför planarbete med 127 

sisters. https://vimeo.com/302443029 

9 https://whitearkitekter.com/se/projekt/flickrum-i-det-offentliga/ 

https://whitearkitekter.com/se/nyheter/white-lanserar-metodbok-om-normkritik-och-jamstalldhet-inom-inredningsarkitektur/
https://whitearkitekter.com/se/nyheter/white-lanserar-metodbok-om-normkritik-och-jamstalldhet-inom-inredningsarkitektur/
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är viktigt med tydliga ramar och kontinuitet. Om planerarna eller arkitekterna inte 

aktivt jobbar med att skapa förutsättningar för en normkreativ process kommer 

grupperna, oavsett sin sammansättning, att reproducera redan givna lösningar och 

samhällsnormer. Det är också viktigt att inte släppa processen för tidigt. Det sista 

steget, som hon kallar ”aktivering av platsen” och som bland annat innebär att ge 

återkoppling av resultatet, är en lika viktig och vital del som övriga delar.  
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5 Sammanfattande slutsatser 

 

Som forskare verksamma i en kritisk tradition är det också viktigt att problematisera 

olika styrningsideal, särskilt om det just nu rådande idealet får inta en alltför 

allenarådande princip. När en idealiserad bild av spontanaktivitet får råda leder det 

till en situation där det är lätt att uppfatta platserna som öppna, lekfulla, 

inkluderande och rättvisa men är de verkligen det för alla? Rapporten visar tydligt 

att det finns tidigare studier och planeringsperspektiv som fokuserar ett mer jämlikt 

deltagande utifrån dimensioner av genus medan andra dimensioner som 

funktionalitet lätt hamnar i skymundan.  

 

Denna rapport står på två huvudsakliga ben, dels användarperspektivet och dels 

planerarperspektivet. Det finns också en del i rapporten som handlar om hur dessa 

två ben ska länkas till varandra, dvs. hur får planerarna reda på vad ungdomar vill 

ha för innehåll på platser som de vill vistas på? I denna del framkommer det att det 

är viktigt att låta ungdomar som inte tillhör normen att få göra sin röst hörd genom 

olika metoder. Vi vill också öppna upp för möjligheterna att medborgarinflytande 

kan ge input som resulterar i att planerna måste ändras. Vad händer om 

medborgarna inte efterfrågar det som planeras, om det är något annat de egentligen 

vill ha? 

 

Platser som beskrivs som mer ”jämställda” blir ofta ett tillägg eller ”något annat” 

än normen och blir då många gånger platser som är inomhus, alternativt under tak 

och har vindskydd. Det kan gälla småskaliga platser där tjejerna känner sig trygga 

och deras typ av aktiviteter får plats, som bollsport på sina egna villkor, sång och 

dans. Det kan också vara något helt annat, exempelvis att hänga med kompisar. 

Således kan det ibland finnas en viss motsättning mellan den idealiserade bilden av 

spontanidrott/aktivitet och tjejers önskemål om platsers innehåll.  

 

Vi vill också lyfta fram att det är viktigt att exempelvis samhällsplanerare är 

medvetna om potentiella risker med att skapa specifika ”tjej-platser”, det kan leda 

till att förstärka under- och överordning där traditionella tjej-platser blir 

underordnade traditionella kill-platser. Samtidigt som det är viktigt att inte bortse 

ifrån att könssegregerade platser kan gagna flickors möjlighet till spontanaktivitet 

och platstagande i det offentliga rummet. Den slutsats, som går att dra av både 

tidigare studier och pågående satsningar, är att både ambitionen att avkoda och 

neutralisera platser såväl som ambitionen att specifikt tjejkoda dem kan leda till 

förändring. För att förändra maktstrukturen mellan könen på anläggningarna bör 
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man således se på erfarenheterna som föränderliga. Det finns också en problematisk 

aspekt av att särskilda platser blir kodade som ”jämställda” då dessa då på så sätt 

utgör undantag från resten av samhället och den offentliga miljön, samtidigt som 

det å andra sidan är så verkligenheten ser ut. Unga tjejer har svårt att komma till 

tals i medborgardialoger och designen av publika utrymmen vilket gör projektet 

och metoden viktiga i sig. Kanske är det just så projektet eller platsen ska ses, som 

ett resultat av en inkluderande process där processen i sig är det viktiga och kanske 

inte platsen som sådan. 

 

Slutsatserna i rapporten präglas också av en dubbelsidighet. Å ena sidan verkar 

ungdomarna i exempelvis Brandbergen nöjda med platsen i alla fall avseende 

platsens tillgänglighet och dess blotta existens, de har en plats att umgås på. Å andra 

sidan har platsen brister, den är alltför liten och den är starkt präglad av traditionella 

genusmönster där tjejerna får ta ett steg åt sidan och pojkarna utgör normen som 

tjejerna får anpassa sig till. Det spontan i aktivitetsplatsen bidrar till att upprätthålla 

under- och överordningar i termer av genus och personer med fysiska 

funktionsnedsättningar var inte representerade alls på platsen. Detta leder oss mot 

tanken att det kan vara bra med organisering för att öka möjligheterna till ett mer 

rättvist deltagande. 

 

Fokus för denna studie har varit hinder och möjligheter för inkluderande 

spontanaktivitetsanläggningar men vi vill ändå lyfta att spontanaktivitet också kan 

ske bortom byggda anläggningar men trots det stödjas av god planering. Om det nu 

är så att stillasittande aktiviteter ökar, även på platser byggda för spontanaktivitet 

kanske det är något annat som behöver ses över för att öka aktivitetsnivån. Mycket 

av den rörelse som barn och unga får erhåller de genom att ta sig mellan olika 

aktiviteter och platser, om samhällsplaneringen är utförd på ett sådant sätt att det 

blir attraktivt att promenera eller cykla istället för att ta bussen eller åka bil så ökar 

det den spontana aktiviteten. Det innebär att det måste vara tryggt, lätt att ta sig 

fram och vara tilltalande att välja andra färdsätt än motordrivna fordon. Det innebär 

också att det är viktigt att se över planering av bostadsområden, cykel- och 

gångvägar, snöröjning etc. och därmed måste samverkan mellan olika kommunala 

förvaltningar ske.  
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