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Abstract
Making individuals feel safe in public space is an increasingly relevant
issue in planning the city's public space. However, fear is not easy to
explain or counteract as this is something that is highly subjective.
Many urban planning projects are being carried out today focusing on
creating safe and equal environments. Such a project is Frizon in Umeå
municipality, which is a meeting place based on young girls' experience
of security and gender equality.
This study tries to create an understanding of how planners can work
with girls' safety in the public space, as well as create an understanding
of how places that are planned based on security and gender equality
can be perceived.
The study has been conducted through interviews, surveys and
observations, in which young girls experience the city of Umeå and the
meeting place Frizon has been the focus.
The result shows that the city is primarily a place to hang out with
friends and the places most used by the girls in the city are the central
parts for shopping and food, but also some of the city's parks.
Many of the girls who participated in the study feel insecure sometimes
when in the city, but this is something that occurs mainly when they are
alone. Hanging out with their friends is not just something they do for
socializing, but this is also something that gives them a sense of
security. The result also shows that Frizon is an appreciated place by
many girls, but that the site partially feels somewhat unavailable during
certain times of the day and year.

KEY WORDS: Security planning, Gender equality planning, Communicative
planning, City planning from a youth perspective.
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1. Inledning
“Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only
when, they are created by everybody.” Jane Jacobs (1962, sid 238).

Stadens offentliga rum kan ses som en arena för många olika aktiviteter och
sociala sammanhang där dess ytor används på olika sätt av olika individer. Staden
kan vara en plats man besöker någon gång ibland eller en plats som man befinner
sig i dagligen, något man gärna besöker eller helst undviker. Hur dessa offentliga
rum används och upplevs är även något som kan skifta i karaktär mellan dygnets
olika timmar och mellan ljus och mörker (Listerborn, 2002). Därför kan en plats
som upplevs trygg och tillgänglig av vissa individer samtidigt upplevas
skrämmande och otillgänglig av andra (ibid.). Kort sagt har staden en
mångfacetterad betydelse, beroende på vem som tillfrågas och under vilka
förhållanden detta sker.
I dagens samhällsdebatter kring utformningen av städers offentliga miljö är
aspekter kring trygghet och rädsla något som fått stor plats, och har så varit sedan
slutet av 1990-talet (Listerborn, 2002). Oron för brottslighet i samhället är något
som nationellt sett ökar enligt den årliga nationella trygghetsundersökningen (Brå,
2018). I undersökningen framkommer bland annat att det, framförallt bland
kvinnor, finns en ökad oro över att vistas utomhus sent på kvällen. Även i lokala
undersökningar, så som Umeå kommuns ”UNGA-enkät” som utförs vartannat år
och riktar sig till samtliga ungdomar i kommunen mellan 13–18 år, visar
statistiken att detta är ett växande problem (Umeå kommun, 2014b; Umeå
kommun, 2016a). Detta då undersökningen från 2014 visar att 23 procent av
tjejerna upplevde otrygghet i det offentliga rummet, och år 2016 hade denna siffra
ökat till 39 procent. Även i Unga-enkäten upplever sig tjejer, i högre grad än killar,
otrygga och rädda för brott och/eller våldtäkt när de vistas ensamma utomhus på
kvällen (Umeå kommun, 2016a).
Studier visar dock på att otryggheten inte alltid är så enkel att förklara och att den
upplevda otryggheten även kan bero på andra faktorer som inte kan byggas bort i
den fysiska miljön (Umeå kommun 2014b; Listerborn 2002). Detta till trots, så är
den upplevda känslan av otrygghet i det offentliga rummet ett problem då det kan
begränsa individers rörelsemönster och därmed medföra att alla individer inte har
samma tillgång till stadens ytor (Umeå kommun, 2016a).
För att minska otryggheten i de offentliga rummen är det enligt Boverket (2010)
viktigt att redan i ett tidigt skede av planeringen fånga upp aspekter kring trygghet
och jämställdhet. För att från Boverkets sida lyfta dessa frågor och belysa vikten
av jämställdhet i planeringen har de arbetat fram programmet ”Plats för trygghet
- inspiration för stadsutveckling”. Programmet riktar sig framförallt till
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yrkesverksamma inom fysisk planering och utformning och är bara ett av många
olika program och rapporter som skrivits inom området de senaste åren. Boverket
menar att det är viktigt att medvetandegöra hur upplevelsen av trygghet och
förhållningssättet kring detta är något som skiljer sig åt mellan olika individer.
Programmets syfte är därför att inspirera bland annat kommuner till att arbeta med
trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv i utformningen av de offentliga rummen.
För att lyckas i detta arbete bör planeringen involvera och ske utifrån så många
olika människors perspektiv som möjligt, vilket påpekades redan under 1960-talet
av den då banbrytande samhällsplaneringskritikern Jane Jacobs (2010). I dagens
planeringsarbete arbetar allt fler med detta genom att utgå ifrån en kommunikativ
eller inkluderande planering, där syftet är att involvera alla olika grupper av
individer i dialogen kring samhällets utformning (Nilsson, 2001).
Att involvera dessa aspekter i planeringen och skapa mer inkluderande dialoger
är något som har stort fokus både i kommuner och från statligt håll. Staten
uttrycker i sina antagna jämställdhetsmål att ”Målet för jämställdhetspolitiken är
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”
(Regeringskansliet, 2016). Flera kommuners jämställdhetsarbeten sker på olika
sätt utifrån från dessa mål där Trollhättans kommun (2018), Jönköpings kommun
(2018) och Umeå kommun (2011) kan nämnas som några av dessa. Umeå har
antagit målet som kommunens egna övergripande jämställdhetsmål och har
utifrån detta arbetat fram strategier för att integrera jämställdhetsarbetet i
kommunens samtliga verksamheter (Umeå kommun, 2011). Något som Boverket
lyfter fram som viktiga aspekter för att integrera jämställdhetsmålen i
samhällsplaneringen är bland annat att ifrågasätta sitt arbete (Boverket, 2018).
Detta kan innebära att ifrågasätta vem vi bygger för, på vilket sätt detta görs, vilka
konsekvenser det får för olika individer, vems kunskaper som anses legitima, vem
som ges möjlighet att delta och på vilka villkor detta sker. Något som även lyfts
fram är vikten av att ifrågasätta maktstrukturer och vilka som ges makt att
bestämma över de offentliga rummens utformning. Det har dock visat sig vara ett
problem att lyckas involvera alla olika grupper av individer i planeringen, där
bland annat flickor och kvinnor, är mer underrepresenterade än andra i exempelvis
medborgardialoger (Umeå kommun, 2014a). För att bryta dessa maktstrukturer
och skapa en jämställd och inkluderande stadsmiljö är det viktigt att fånga upp de
underrepresenterade grupperna i ett tidigt skede av planeringen och arbeta för att
involvera dem (Fainstein, 2013). Listerborn och Claesson (2013) menar även att
det är viktigt att medborgare involveras i planeringen redan i ett tidigt skede, för
att ge dem reella möjligheter att faktiskt påverka.
En kommun som länge har arbetat med detta är Umeå kommun, där man har
genomfört olika projekt för att bryta de rådande maktstrukturerna och skapa
trygga, jämställda platser (Umeå kommun, 2018a; Umeå kommun, 2018b; Umeå
kommun, 2018c). Ett sådant projekt är mötesplatsen Frizon som detta arbete
kommer att utgå från. Umeå kommun har i detta projekt valt att, utifrån aspekter
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som jämställdhet, trygghet och motverkandet av maktstrukturer, arbeta fram en
del av ett parkområde i samarbete med tjejer och unga kvinnor (Umeå kommun,
2014a). Målgruppen har bland annat valts då de är en av de grupper som visats
sig vara underrepresenterade i dialoger kring stadens planering och då unga tjejer
utgör en underrepresenterad grupp i de lekmiljöer som finns i staden.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur tjejer använder staden,
hur planerare kan arbeta med jämställdhet och tjejers trygghet i det offentliga
rummet, samt att skapa en förståelse för hur färdigställda jämställdhets- och
trygghetsprojekt kan upplevas av tjejer. Detta görs genom att studera ett specifikt
projekt – ”Frizon” i Umeå kommun – ett trygghets- och jämställdhetsprojekt som
utförts i samarbete med tjejer i åldern 15–18 år.

De frågor som ställs är:
• Hur genomfördes dialogarbetet med projektets målgrupp och hur
påverkade detta gestaltningen?
• Hur används staden av tjejer i tonåren?
• Hur upplevs den färdigställda mötesplatsen Frizon av tjejer i tonåren?

1.2 Avgränsning
Detta arbete utförs som en studie över Umeå kommuns trygghets- och
jämställdhetsprojekt Frizon. Studien begränsas därför geografiskt till Frizon och
dess närliggande omgivning i centrala Umeå. Platsen studeras för att skapa en
förståelse för hur projektets målgrupp, tjejer och unga kvinnor, upplever och
använder platsen. Därför har inga respondentintervjuer utförts med andra grupper
av individer.

1.3 Disposition
Studien inleds med en kort bakgrund av Umeå kommuns arbete med trygghetsoch jämställdhetsfrågor så väl som en bakgrund till projektet Frizon och dess syfte
och mål. Efter detta följer ett metodavsnitt där samtliga metoder för insamling av
empiri och tillvägagångssätt beskrivs och diskuteras. Sedan följer teoriavsnittet
med tidigare forskning inom området, så väl som planeringsrelaterade aspekter
kring trygghet och jämställdhet. Detta följs av resultatet där kommunens
tillvägagångssätt kring framtagandet av Frizon presenteras tillsammans med den
insamlade empirin. Studien avslutas med ett diskussionsavsnitt där resultatet
kopplas till den tidigare nämnda teorin och där en sammanfattning presenteras.
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2. Bakgrund kring kommunens jämställdhetsarbete och Frizon
I Umeå kommuns (2017a) översiktsplan, som reviderats under 2017, lyfts vikten
av att inkludera alla olika grupper av individer i planeringen och utformningen av
stadens offentliga rum. Genom att arbeta med planering utifrån aspekter som
jämställdhet och inkludering vill kommunen skapa en stad som kan erbjuda
platser att vistas på för alla och där olika individer kan vistas på lika villkor (ibid.).
”En hållbar stad kan bara byggas med dem som ska leva i staden. All planering ska genomsyras
av öppenhet, demokrati och jämställdhet. Vi ska utveckla det offentliga rummet så att alla,
flickor och pojkar, kvinnor och män kan vistas där på lika villkor.” (Umeå kommun, 2017a, s15)

Under åren har kommunen genomfört flera projekt där jämställdhet och trygghet
legat i fokus, varav projektet Frizon är ett av dessa (Umeå kommun, 2014a).
2.1 Frizonsprojektets syfte och mål
Frizon är en del av parkområdet ”Årstidernas park” (Umeå kommun, 2014a).
Som ses i figur 1 ligger Frizon beläget längs med älven i centrala Umeå.
Parkområdet Årstidernas park kopplas, via Rådhusparken, ihop med Rådhustorget
och stadens större gallerior Utopia och MVG med områden för shopping, mat och
fika. Gångavståndet mellan Frizon och de större galleriorna är ca 250 m. I Frizons
närhet ses också, i figur 1, dels strandpromenaden och dels en annan större
mötesplats i parken som jag här har valt att kalla ”sofforna”.

Figur 1. Karta över Frizons placering och geografiska förhållanden till andra funktioner i Umeå stad.
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Platsen Frizon utvecklades med hjälp av Boverkets ”stöd till utvecklingsprojekt
för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter” och stod färdigt under
hösten 2016 (Umeå kommun, 2016b). Genom fokus på inkluderande planering
var projektets syfte att inkludera tjejer och unga kvinnor och lyfta deras
deltagande i utformningen av staden (Umeå kommun, 2014a). Kommunens mål
med projektet var dels att utveckla sina metoder för inkluderande planering och
dels att utforma en jämställd mötesplats, framförallt för gruppen unga tjejer och
kvinnor.
Målgruppen unga tjejer och kvinnor valdes då de är en grupp som är
underrepresenterade både i dialoger kring stadens utveckling och på stadens ytor
för idrott, aktivitet och lek (Umeå kommun, 2014a). Något som även lyfts fram i
projektbeskrivningen för Frizon är att denna grupp, genom undersökningar, har
visats känna en större otrygghet i det offentliga rummet än andra.
I projektgruppen för Frizon ingick många olika personer och kompetenser (L.
Gustafsson, personlig kommunikation, 10 april 2018). Dessa bestod förutom av
personal från Umeå kommun, även av bland annat utomstående konsulter och en
vetenskaplig referensgrupp från UCGS (Umeå centrum för genusstudier). Vikten
av att involvera en vetenskaplig referensgrupp i jämställdhetsprojekt likt detta är
något som lyfts både i projektbeskrivningen och av kommunens
jämställdhetstrateg (Umeå kommun, 2014a; L. Gustafsson, personlig
kommunikation).

6

3. Metod
Metodkapitlet inleds med en presentation av den valda metoden för
empiriinsamling. Därefter följer en metodförklaring och diskussion av
tillvägagångssätt, urval, etiska överväganden, val av analysmetod och övrigt
material. Kapitlet avslutas med en diskussion kring reflexivitet och källkritik.

3.1 Val av metod för empiriinsamling
Målet med denna studie var att undersöka hur planerare kan arbeta med
jämställdhet och tjejers trygghet i det offentliga rummet samt undersöka
effekterna av ett projekt som specifikt vänder sig till tjejer. I denna studie
exemplifieras detta med området Frizon i Umeå kommun. Då kommunens
målgrupp för projektet har varit unga kvinnor och tjejer mellan 15–18 år, utgår
denna studie från samma målgrupp. Detta för att närmare undersöka hur projektets
resultat, mötesplatsen Frizon, upplevs och används av målgruppen. För att nå ut
till tjejer i åldern 15–18 år och för att skapa en förståelse för hur de använder och
upplever staden och platsen Frizon, ansågs det mest lämpligt att utföra studien
med ett kvalitativt angreppssätt.
Valet gjordes att utföra ett antal djupintervjuer med tjejer i Umeå i åldern 15–18
år. För att komplettera djupintervjuerna och skapa en bredare förståelse för hur
målgruppen använder staden och området Frizon utfördes även en
enkätundersökning i form av ett webbaserat frågeformulär. Intervjuer har även
utförts med en informant från Umeå kommun för att skapa en djupare bild av
kommunens visioner och ambitioner kring Frizon-projektet och den färdigställda
platsen. Utöver intervjuer och enkätundersökningen har observationer i fält utförts
ett flertal gånger under perioden januari-maj för att skapa en förståelse för hur
platsen används, samt huruvida detta förändras under de olika årstiderna.
Intervjuer och det arbete som följer, så som transkribering och analys, är dock ett
tidskrävande arbete (Bryman, 2011). Då tidsramen för studien är begränsad är
detta något som varit tvunget att tas i beaktning under arbetet och i valet av antal
intervjupersoner.

3.2 Intervjuer och urval
Då studien har en specifik målgrupp, tjejer och unga kvinnor i åldern 15–18 år,
används ett målinriktat urval för att skapa kontakt med individer som passar in i
målgruppen. Målinriktat urval används ofta i kvalitativ forskning där syftet är att
nå ut till individer som är relevanta utifrån studiens forskningsfrågor (Bryman,
2011). För att komma i kontakt med tjejer från Umeå i åldern 15–18 år
kontaktades dessa dels genom gemensamma bekanta och dels genom att uppsöka
dessa på stan i Umeå, där de tillfrågades om de ville delta i studien. Sex stycken
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semistrukturerade djupintervjuer genomfördes, där dessa skedde på olika ställen
så som i hemmet, på deras idrottsklubb och på avskild plats i stadens caféer.
De semistrukturerade intervjuerna är något som passar väl in i det kvalitativa
arbetet då de är mer öppna i sin karaktär och därför möjliggör att intervjun kan ta
olika riktningar och anpassas efter den som intervjuas (Bryman, 2011). Detta
skapar en flexibel intervjuprocess där den intervjuade kan utforma sina svar
relativt fritt samtidigt som forskaren kan styra riktningen genom exempelvis
följdfrågor och genom att fokusera på de olika temapunkterna (ibid.). Mer
strukturerade eller helt ostrukturerade intervjuer hade inte medfört samma
flexibilitet. Därför gjordes valet att utföra intervjuerna med ett semistrukturerat
tillvägagångssätt, där specifika teman låg till grund som en guide för intervjuerna.
Detta för att låta fokus under respondentintervjuerna ligga på de olika tjejernas
egna upplevelser och erfarenheter.
Respondentintervjuerna genomfördes med en varierande längd på 20–35 minuter.
Intervjun baserades på en intervjuguide med olika förbestämda teman där dessa
till en början handlade om staden och deras användning av den, för att
avslutningsvis handla om Frizon. Beslutet att behandla de frågor som rörde Frizon
i slutet av intervjuerna gjordes för att inte påverka tjejerna att tala om denna plats
under de andra frågorna, så som exempelvis var de brukar vara i staden. Att
använda specifika teman som guide är en vanlig metod vid semistrukturerade
intervjuer (Bryman, 2011). Dessa teman ska vara utformade så att de styr in
intervjun mot den aktuell frågeställningen, men samtidigt tillräckligt ospecifika
för att inte riskera att begränsa svaren.
Under djupintervjuerna, under det tema som behandlade Frizon, visades
fotografier över Frizon upp för att visualisera platsen för respondenterna. Att
inkludera fotografier kan även hjälpa respondenten att exempelvis minnas och
reflektera över platser eller händelser som annars inte skulle kommit fram under
enbart muntliga former (Bryman, 2011). Då jag som forskare inte i förväg kunde
veta om respondenterna skulle känna till platsen eller platsens namn, var detta
även ett sätt att säkerställa att de kände till vilken plats som avsågs.
Samtliga respondentintervjuer spelades in och transkriberades i sin helhet med
undantag av sådant som frångick studiens ämne och syfte. Exempel på detta är
bland annat berättelser om respondentens husdjur eller gymnasieval.
Respondentintervjuerna analyserades sedan med tematisk analys.
Då denna studie utgår från en målgrupp med delvis omyndiga individer, ansågs
det viktigt att beakta etiska överväganden i samband med intervjuerna. För att
säkerställa vilka etiska överväganden som bör beaktas i samband med denna
studie har personlig kommunikation ägt rum med Urban Lindgren som i sin
profession är kopplad till Etikprövningsnämnden. Då ungdomarna är över 15 år
finns det inget krav om samtycke från vårdnadshavare (U. Lindgren, personlig
kommunikation, 23 mars 2018). Dock är det viktigt att intervjupersonerna får
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tillräcklig information så att de kan göra ett medvetet val huruvida de vill delta
eller inte (ibid.). På grund av detta har ett informationsbrev med informerat
samtycke skrivits ut och lämnats till varje intervjurespondent för samtycke innan
påbörjad intervju. Det informerade samtycket innehöll enkelt utformad
information om bland annat forskningens plan, syfte och metoder samt om
respondenternas frivillighet och anonymitet i deltagandet och deras rätt att avbryta
deltagandet när som helst. Utöver detta innehöll informationsbrevet även
information och kontaktuppgifter till mig som forskare.
Utöver detta har även en informant vid Umeå kommun intervjuats. Denna
informant är kommunens jämställdhetstrateg Linda Gustafsson som i sin
profession är kopplad till projektet. Även informantintervjun utgick från en
intervjuguide baserad på specifika teman, där dessa bland annat behandlade
projektets genomförande, svårigheter, resultat, lärdomar och erfarenheter.

3.3 Enkätundersökning och urval
Enkätundersökningen utfördes i syfte att komplettera djupintervjuerna med en
något bredare förståelse för hur tjejer i Umeå använder staden och området Frizon.
Frågeformuläret omfattade nio frågor och utformades med en blandning av fasta
och öppna frågor (se bilaga 1). Detta innebär att undersökningen genom de fasta
frågorna resulterar i kvantifierbara data samtidigt som respondenten ges möjlighet
att uttrycka sina egna tankar och åsikter genom de öppna frågorna. För att
säkerställa att de svarande skulle veta vilken plats som avsågs visades, även i
enkäten, en bild över Frizon. Att utforma enkäten med en blandning av fasta och
öppna frågor valdes även då detta är något som kan minska risken för att frågorna
besvaras i ett visst mönster (Denscombe, 2016).
Enkätundersökningen utfördes via ett webbaserat frågeformulär. Enligt
Denscombe (2016) är detta är en metod som lämpar sig väl för mindre
samhällsundersökningar. Dock finns många problematiska aspekter att ta hänsyn
till i samband med enkätundersökningar. Dessa aspekter kan exempelvis vara att
det inte är möjligt att ställa uppföljningsfrågor utifrån respondenternas svar, att
enkätfrågorna inte passar alla svaranden och därför resulterar i endast delvis
besvarade enkäter eller att det inte är möjligt att veta vem som verkligen besvarar
frågorna (Bryman, 2011).
Urvalet skedde med ett så kallat snöbollsurval, där de svarande i enkäten länkar
vidare undersökningen till andra svarande, vilka i sin tur länkar vidare till andra,
och så vidare. Snöbollsurval är en urvalsmetod som lämpar sig väl för mindre
samhällsundersökningar och genom att använda sig av denna metod växer urvalet
från några få till flera stycken likt en snöboll (Denscombe, 2016). Detta
genomfördes genom att initialt dela ut enkätens länk till de respondenter som
deltagit i intervjuer samt till tjejer på stan som tillfrågades att delta och sedan dela
webblänken och informationen kring studien vidare till sina kontaktnät. Valet att
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distribuera studien via intervjurespondenterna och genom tjejer på stan gjordes
även för att minska risken av att enkäten besvarades av individer som inte tillhör
målgruppen. Trots att detta inte säkerställer att det endast är den tänkta
målgruppen som besvarar enkäten, ansågs det som ett säkrare urval än att till
exempel sprida enkäten via sociala medier. Detta då jag som forskare inte skulle
ha någon som helst kontroll över enkätens spridning på sociala medier och inte
heller ha någon möjlighet att påverka urvalet.
Enkäten utformades, likt intervjuguiden, med mer allmänna frågor i början för att
avslutas med de frågor som handlade om Frizon. Detta för att, under de allmänna
frågorna, inte påverka deltagarnas svar att handla om Frizon. Dock bör det beaktas
att ett vanligt problem med webbaserade enkätundersökningar är att de svarande
får tillgång till hela enkäten på en gång och kan läsa igenom denna i sin helhet
innan de svarar (Bryman, 2011). Detta innebär att det inte heller går att veta
huruvida frågorna i enkäten besvaras i den tänkta ordningen (ibid.). Då enkäten i
denna studie utformades på ett sätt som hade till syfte att de svarande först skulle
besvara allmänna frågor för att sedan besvara frågor rörande Frizon är detta något
som bör beaktas i analysen av denna empiri.
Enkätundersökningen resulterade i 27 inlämnade svar. Enkäten besvarades av
tjejer mellan 15–18 år fördelat enligt följande:
15 år: 4 svarande
16 år: 12 svarande
17 år: 7 svarande
18 år: 4 svarande
Därmed kan åldersgruppen 16 år sägas vara något överrepresenterade i jämförelse
med de övriga åldersgrupperna.
De fasta flervalsfrågorna sammanställdes sedan statistiskt och de öppna svaren
sammanställdes och analyserades, likt intervjuerna, enligt kvalitativ metod i en
tematisk analys.

3.4 Tematisk analys
För att tolka och förstå den empiri som insamlats via intervjuerna och via de öppna
svaren i enkätundersökningen, har insamlad data analyserats med tematisk analys.
Analysmetoden är en av de vanligaste inom kvalitativ analys där man genom att
analysera insamlade data, identifierar återkommande teman och subteman på både
semantisk och latent nivå (Bryman, 2011). Detta innebär att fokus i analysen både
ligger på sådant som uttrycks och uttalas på semantisk nivå och på det som
återfinns i underliggande meningar på latent nivå. Trots att det finns riktlinjer och
generella strategier för hur den tematiska analysen ska utföras, så bör det även
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belysas att metoden ibland kritiseras för att det inte finns någon tydlig beskrivning
över dess konkreta tillvägagångssätt (ibid.).
Enligt Bryman (2011) genomförs den tematiska analysen genom att upprepade
gånger läsa igenom och koda det aktuella materialet. Utifrån detta identifieras
återkommande teman och mönster som sedan analyseras för att vidare identifiera
subteman och underliggande betydelser. Arbetet med den tematiska analysen har
följt dessa steg, där det transkriberade materialet från både intervjuer och de öppna
svaren i enkäterna har kodats. Initialt identifierades deskriptiva teman av
karaktären vem, vad, när, var och hur, för att sedan analyseras djupare och
identifiera underliggande och återkommande meningar och mönster. Dessa
kategoriserades sedan under två samlade teman som berör staden och hur tjejerna
använder sig av den, samt tre teman som berör Frizon. De teman som berör staden
sammanfattades till ”ensamhet och otrygghet” samt ”platser för umgänge”, medan
de teman som berör Frizon sammanfattades som ”utformning”, ”tillgänglighet”
och ”kunskap om Frizon”.
De olika teman som identifierats härleds således från tjejernas olika tankar och
berättelser om hur de upplever och använder staden och Frizon. I empirin har
dessa förekommit i både positiva och negativa bemärkelser. Exempel på detta är
temat ”Tillgänglighet” för området Frizon. Under detta tema återfinns positiva
aspekter så som att platsen är mysig att gå till under varma dagar, samt att dess
närhet till andra platser i parken gör att man enkelt kan se var det finns lediga
platser utan att gå särskilt långt. Även negativa aspekter återfinns dock också
under detta tema, där dessa bland annat har varit att platsen är kall och ligger långt
från annan service i staden.
Då jag som forskare ville identifiera återkommande teman och underliggande
meningar i den insamlade empirin ansågs den tematiska analysmetoden vara
lämplig att använda i denna studie. Genom att tillämpa denna analysmetod har
därmed det material som har legat i fokus, nämligen tjejernas egna upplevelser
och tankar om staden och Frizon, givits en djupare innebörd.

3.5 Observationer i fält
Under tiden januari-maj har observationer utförts i området kring Frizon. Detta
för att skapa en tydligare bild av hur platsen används. Syftet med observationerna
har också varit att skapa en förståelse för hur användningen av platsen förändras
under de olika årstiderna, vinter-vår. Vid varje observationstillfälle har Frizon
fotograferats för att visualisera platsen under de olika årstiderna för läsaren.
Utöver detta har korta samtal utförts med personer som befann sig i området.
Dessa samtal var av ytterst enkel karaktär och utfördes enbart i syfte att få kunskap
om vad de gjorde där och om de brukar vara där ofta. På grund av dess korta längd
och lilla mängd information har dessa samtal inte transkriberats eller analyserats.
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3.6 Övrigt material
Utöver detta har Umeå kommuns material kring Frizon, samt teorier och tidigare
forskning i ämnet trygghets- och jämställdhetsplanering studerats. Detta för att
skapa en så bred bild av platsen och projektets genomförande som möjligt, samt
för att koppla resultatet till tidigare forskning inom området. Kontakten med
Umeå kommun har skett löpande under arbetet, vilket har möjliggjort för mig som
forskare att ta del av en stor mängd material kring projektet Frizon. För att skapa
en visuell bild över Frizons geografiska förhållanden till andra funktioner i staden
har geografiska data från SLU använts och bearbetats i ArcGIS.

3.7 Reflexivitet
Något som även är viktigt vid intervjuer är att reflexivt beakta forskarens roll i
samtalen och hur denna kan påverka svaren via exempelvis intervjuareffekten
(Denscombe, 2016). Intervjuareffekten uppstår när den som intervjuas anpassar
sina svar efter hur denna uppfattar forskaren. Exempel på faktorer som kan
påverka detta är bland annat forskarens etnicitet, ålder och kön. Beroende på hur
forskaren uppfattas, kan den intervjuade till exempel anpassa sina svar och vilken
mängd information som lämnas. Utifrån detta kan den empiri som insamlats i
denna studie till stor del vara beroende av mina personliga egenskaper och hur
dessa uppfattas.
Det bör även beaktas vilken inverkan mina personliga egenskaper har på studien
i andra avseenden, så som hur jag som forskare utför analysen och hur jag tolkar
materialet. Trots att forskaren medvetet försöker vara objektiv i sitt arbete, kan
detta aldrig uppnås till fullo (Denscombe, 2016). Detta innebär att jag som
forskare aldrig helt kan frångå att mina personliga egenskaper kommer att påverka
hur jag tolkar det jag ser och upplever.
Således bör även dessa aspekter tas i beaktning vid utförandet och resultatet av
denna studie. Exempel på personliga faktorer som kan vara viktiga i
sammanhanget är att jag, precis som respondenterna, är kvinna men har en ålder
som i princip är det dubbla i förhållande till dem. Dock minns jag hur det var att
vara tonåring och jag har en förståelse för deras berättelse som jag tror kan vara
en fördel i mötet med dem för att skapa ett avslappnat mötesklimat.

3.8 Källkritik
De källor som har använts för att inhämta information om bland annat
kommunens arbete med jämställdhets- och trygghetsfrågor i planeringen har
främst varit material från Umeå kommun. Detta material anses ha stor relevans
för studien då det skapar en viktig bakgrundsbild för hur kommunen arbetar med
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dessa frågor. Även det material som använts för inhämtning av information kring
projektet Frizon och dess framtagande har till största del hämtats från Umeå
kommun samt via personlig kontakt med kommunens jämställdhetstrateg Linda
Gustafsson. Trots att det är viktigt att beakta att kommunen kan ha ett visst
intresse i valet av vilken information de lämnar ut, så är detta information som jag
som forskare inte skulle kunnat inhämta från någon annan källa. Därför anses
denna information högst relevant för studien.
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4. Teori och tidigare studier
I detta avsnitt presenteras de teoretiska ramverk som empirin i denna studie
kommer att kopplas till.

4.1 Ungdomar och det offentliga rummet
Ungdomars förhållande till det offentliga rummet är något som många gånger
framställs som en komplex relation (Cele, 2013). Detta då det offentliga rummet
både fungerar som ett slags vardagsrum för ungdomar, där de ges möjlighet att
umgås, men samtidigt kan utgöra en plats där deras närvaro är oönskad. Det
offentliga rummet används i stor utsträckning av yngre individer, och många
gånger utgör dessa rum en av få platser där de ges möjlighet att träffas och umgås.
Stadens offentliga rum blir en särskilt viktig plattform för ungdomar som vill
umgås utanför hemmets väggar och inte känner att de längre tillhör verksamheter
för yngre barn. Ungdomar har ett stort behov av att kunna socialisera med sina
vänner och något som är av extra stor vikt är just deras tillgång till platser där de
bara kan ”hänga” och ta det lugnt. Trots detta har de ofta inte samma möjligheter
som vuxna, att dra sig tillbaka till lugna ”backstage spaces” som Cele (2013, s75)
kallar det. Vidare menar hon att vilka möjligheter som ungdomar ges till umgänge
inte bara påverkar hur de kan umgås, utan denna interaktion är även en stor del i
utformningen av hur deras relationer utvecklas och hur könsrelaterade perspektiv
formas. På detta sätt blir det offentliga rummet en viktig del i ungdomars
identitetsskapande och politiken får här en viktig roll för att påverka hur dessa
processer kan formas.
Cele (2013) anser att det är viktigt att lyfta fram förståelsen för att olika grupper
kommunicerar och uttrycker sina åsikter på olika sätt. Ungdomar kommunicerar
inte sina politiska deltaganden på samma sätt eller genom samma kanaler som
vuxna, utan detta är något som många gånger sker i deras användandet av det
offentliga rummet och i hur de relaterar till olika platser av staden (ibid.). Hon
menar att det ofta saknas en förståelse för detta och om hur ungdomar på ett bättre
sätt kan involveras i bland annat samråd och den fysiska planeringen. Detta är
något som kan hindra dem från att delta i politiska processer där de kan ge uttryck
för sina åsikter. Fainstein (2013) menar att utformningen av medborgardialoger,
och vilka möjligheter till deltagande dessa erbjuder, måste förändras för att alla
grupper i samhället ska ges möjlighet att delta. Vidare menar hon att dialogernas
utformning många gånger leder till att resursstarka grupper i samhället inkluderas
medan andra grupper exkluderas. Trots att ungdomar ofta är exkluderade i
debatten och utformningen av olika platser, menar Cele (2013) att platsers
utformning är något som har en stor påverkan på dem. Till exempel kan detta ses
i olika platsers politiska status, där reproduceringen av dessa kan påverka hur de
använder sig av stadens olika delar. Cele (2013) menar vidare att om bara
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ungdomarna ges anpassade möjligheter att delta så har de ofta många åsikter om
de politiska frågorna som, trots allt, påverkar deras vardagliga liv.
I sin studie om tjejers användning av en offentlig park i Stockholm, använder Cele
(2013) sig av en blandning av flera olika dialogmetoder för att nå sin målgrupp.
Dessa olika metoder bestod bland annat av enskilda intervjuer, intervjuer i grupp
och fotografering, där tjejerna fick fotografera betydelsefulla platser eller
händelse för att sedan berätta om och diskutera dessa. Genom att utföra dialogerna
på varierande sätt menar Cele (2013) att respondenterna kan nås på flera olika
plan där de olika metoderna ger möjlighet att fokusera på olika saker. Bland annat
lyfter hon fram hur visuella metoder, som fotografering, kan erbjuda en möjlighet
att skapa en djupare förståelse för exempelvis händelser eller platser. Detta då den
visuella bilden tillsammans med dess berättelse kan hjälpa till att förstå
förhållandet mellan fysiska, sociala och känslomässiga aspekter.
Utifrån dessa teoretiska utgångspunkter vill jag skapa en förståelse för vilket
ansvar som faller på en politiska styrd organisation som Umeå kommun, samt hur
kommunen genom sin planering kan påverka ungdomar på många plan. Då Frizon
är ett av kommunens projekt som bland annat har till syfte att lyfta ungdomars,
och i detta fall tjejers, delaktighet i planeringen, anses detta relevant för studien.

4.2 Inkluderande planering
Att i planeringen motverka rådande maktstrukturer och medvetandegöra vilka
som ges makten att delta i stadens utformning är något som Fainstein (2013) lyfter
fram som en viktig aspekt för att skapa rättvisa städer. Vidare menar hon att en
viktig aspekt, för att skapa jämställda miljöer, är att redan i ett tidigt skede av
planeringen fånga upp grupper som annars ses som marginaliserande eller
underrepresenterade. Samtidigt som Fainstein (2013) lyfter vikten av
inkluderande processer och dialoger, så menar hon även att det inte bara är själva
processen som bör ligga i fokus, utan även resultatet. Det är därför viktigt att de
som deltar i processen också är medvetna om vilka möjligheter de har att påverka
resultatet. Trots att dagens medborgardialoger ofta utgår från kommunikativa och
inkluderande aspekter, där målet är att inkludera medborgarna i processen, så kan
de reella möjligheterna att påverka skilja sig (Castello, 2016; Nilsson, 2001).
Vilken makt medborgarna ges, och vilken möjlighet till reellt inflytande som
erbjuds i samband med medborgardialoger, kan delas upp i olika nivåer eller
grader. Nivåerna kan sägas gå från en näst intill obefintlig möjlighet till inflytande
där syftet endast är att tillhanda information, till en nivå av stora möjligheter till
inflytande och medbestämmande. Enligt Nilsson (2001) är dock
medborgardialogernas vanligaste syfte att informera och insamla reaktioner eller
synpunkter kring aktuella projekt. Detta innebär att i de flesta fall så ges inte
medborgarna någon reell möjlighet till inflytande, trots att de uppmanas att delta
i dialogerna. Listerborn och Claesson (2013) skriver också om detta och menar
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att det många gånger riktas kritik mot dialogprocessers utförande, då
medborgarnas möjlighet att delta och påverka planeringen ofta sker i ett alldeles
för sent skede. Detta innebär är många aspekter kring det som ska planeras redan
är bestämt när möjlighet ges till att framföra sina åsikter, vilket leder till att den
reella möjligheten till påverkan kan bli väldigt liten.

4.3 Kvinnors rädsla i det offentliga rummet
Undersökningar visar att kvinnor och tjejer upplever en större otrygghet och
rädsla för brott i de offentliga rummen än män och killar (Listerborn, 2002; Umeå
kommun, 2014a; Umeå kommun, 2016a). Detta trots att män utsätts för brott i
högre grad än kvinnor (Listerborn, 2002). Feministiska forskare har dock genom
undersökningar visat på att de brott som kvinnor utsätts för inte är samma som de
brott som män utsätts för, samt att det endast är de grövsta brotten som anmäls
och når polisen. Genom detta ställer de sig kritiska till de traditionella
brottsundersökningarna som utförs, då de inte kan fånga den verkliga brottsbilden.
Listerborn (2002) menar att då många händelser som skapar en känsla av
otrygghet aldrig rapporteras till polisen, kan inte brottsstatistiken ge någon tydlig
bild av den upplevda otryggheten.
Samtidigt visar både undersökningar och forskning på att otryggheten inte är
enkel att förklara då otrygghet i det offentliga rummet kan bero på många olika
faktorer (Umeå kommun 2014b; Listerborn, 2002). Listerborn (2002) menar att
det kan finnas bakomliggande strukturer som orsakar upplevelsen av otrygghet i
det offentliga rummet. Exempelvis får tjejer ofta lära sig, redan under sin uppväxt,
att vara otrygga i vissa situationer. Kvinnors känsla av otrygghet kan även
förstärkas av faktorer så som att platser framställs som otrygga och att kvinnor
ofta framställs som potentiella offer. Listerborn (2002) menar därför att
tryggheten i de offentliga rummen inte är något som enbart kan åtgärdas genom
trygghetsförändringar i den fysiska miljön. För att nå hela problembilden måste
även de strukturella problem som ligger bakom otryggheten lösas. Detta är något
som även Umeå kommun lyfter fram i sin Unga-enkät, som utgör en del av den
problemformulering som kommunen tar upp i projektbeskrivningen för Frizon
(Umeå kommun, 2014b). I undersökningen påpekas det att den upplevda
otryggheten även kan orsakas eller förstärkas av andra faktorer så som exempelvis
dålig hem- eller skolmiljö eller annan social utsatthet som exempelvis dåliga
kompisrelationer och mobbning.

4.4 Trygga och jämställda stadsrum
Platser upplevs olika av olika individer. En plats som av en individ upplevs som
trygg kan av en annan individ upplevas så pass otrygg att denna hellre väljer en
omväg för att undvika platsen (Listerborn, 2002). Orsakerna till upplevd
otrygghet kan dock vara många. Exempelvis kan komplexa faktorer som rådande
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normer och inlärda föreställningar påverka individer att känna otrygghet, men det
kan även vara något som orsakas av fysiska faktorer, så som exempelvis hur
platser är utformade. Hur trygghet upplevs i det offentliga rummet och hur man
förhåller sig till detta är även något som ofta skiljer sig åt mellan kvinnor och män.
Kvinnor använder sig, oftare än män, av olika strategier för att hantera otrygghet
i det offentliga rummet, framförallt under kvällar och mörka timmar. Trots detta
är inte rädsla i det offentliga rummet något som bara kvinnor upplever utan det
upplevs också i stor utsträckning av andra grupper så som exempelvis äldre, där
rädslan ofta kopplas till ensamhet eller nedsatt fysisk förmåga (ibid.). Studier visar
även att män ofta känner en större otrygghet än vad som framkommer i statistiska
undersökningar. Trots att all otrygghet inte går att planera bort, lyfter Boverket
(2010) vikten av att, i den fysiska planeringen, planera för trygga miljöer ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Fysiska faktorer som kan påverka huruvida en plats upplevs trygg eller otrygg kan
exempelvis vara platsens kontakt med andra funktioner i sin omgivning eller hur
de används av andra människor (Jacobs, 2010; Boverket, 2010). Även platsers
ljussättning, överblickbarhet och tillgång till riktmärken som gör områden mer
lättorienterade är faktorer som enligt Boverket (2010) kan vara viktigt för att
platser ska upplevas trygga. Dessa faktorer är dessutom något som kan förändras
och vara av varierande stor betydelse under olika tider. På grund av detta bör det
i planeringen beaktas hur de miljöer vi planerar för fungerar och upplevs under
olika tider av dygnet eller året (Jacobs, 2010; Boverket, 2010).
Parker och grönskande områden i staden kan ofta upplevas tryggare under
sommaren och dagens ljusa tider medan de under vintern och dygnets mörka
timmar istället kan utgöra platser som undviks på grund av otrygghet (Boverket,
2010; Jacobs, 2010). Detta innebär att platser används och besöks av olika
individer under olika tider (ibid.). Då upplevelsen av en plats till stor del är
beroende av vem som använder den och hur den används, förändras också
upplevelsen av platsen i takt med tiden (Listerborn, 2002). Samtidigt bör det tas i
beaktning att parallellt med att närvaron av andra människor kan skapa en ökad
känsla av trygghet, så kan detta också orsaka otrygghet (Boverket, 2010). Detta
är framförallt något som är framträdande för ungdomar, där otryggheten ofta är
kopplad till sociala sammanhang. Exempel på detta kan vara grupper av ”andra”
ungdomar som upplevs otäcka eller skrämmande och därför undviks (ibid.). Även
Listerborn (2002) påpekar detta och menar att en individs möjlighet att vistas i
olika, till synes offentliga miljöer, kan bero på vilka sociala sammanhang som
individen tillhör.

4.5 Teoretiska utgångspunkter
Denna studie utgår från teorier om hur ojämlikhet produceras och reproduceras i
det offentliga rummet. Utifrån ovanstående teoretiska perspektiv, som delvis
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befinner sig inom den feministiska geografin, vill jag i denna studie diskuteras
vilken betydelse stadens offentliga rum har för unga tjejer, samt hur deras
deltagande i utformningen av dessa rum kan motverka rådande maktstrukturer och
öka deras känsla av tillhörighet i staden. Makt är inget som är statiskt, utan snarare
något som skapas, produceras och ständigt förändras i samhället. Samtidigt som
makt kan tilldelas enskilda personer, så menar Foucault (2008) att makten även
bör ses som ett större samhällssystem där makten skapar och formar olika
samhällsskikt och samhällsstrukturer. Med detta synsätt kan samhället sägas bestå
av olika rådande maktstrukturer som både kan förändras, förstärkas eller
motverkas beroende på var fokus läggs och på vem som inkluderas. Nilsson
(2001) och Fainstein (2013) menar båda att det inom planeringen är en
nödvändighet att utgå från ett maktperspektiv. Detta eftersom att planeringen inte
sker på en neutral arena, utan en arena där vissa individer besitter stor makt och
frihet medan många andra individer befinner sig i en motsatt ställning bestående
av maktlöshet och beroende.
I kombination med min empiri vill jag använda teoretiska begrepp som rättvisa
städer, offentliga rum, backstage spaces, inkluderande planering och trygghet för
att skapa en förståelse för hur tjejerna upplever staden och för vilken betydelse
som deras inkludering i planeringen har.

4.5.1 Rättvisa städer

För att skapa rättvisa städer menar Fainstein (2013) att det inte är tillräckligt att
fokusera på demokrati och inkluderande planering, utan att det även måste finnas
en förståelse och medvetenhet för de strukturella ojämlikheter som finns i
möjligheterna till inflytande och för vilka konsekvenser planeringen har. För att
skapa rättvisa städer menar jag således att det är viktigt att grupper i samhället
som inte har samma makt att påverka, så som exempelvis tjejer, ges en röst och
chans att delta i planeringen, samt att deras deltagande innebär reella möjligheter
att påverka.

4.5.2 Det offentliga rummet

Städers offentliga ytor ses ofta som offentliga rum där alla olika individer kan
mötas och vistas. Listerborn och Claesson (2013) menar dock att tillgängligheten
till dessa rum inte är på lika villkor för alla. Detta kan bland annat ses i hur allt
fler till synes offentliga rum blir allt med kommersialiserade, vilket innebär att de
offentliga ytorna riskeras att även bidra till utestängningseffekter, där det dels
finns regler för hur platserna får användas och där vissa individer välkomnas,
medan andra exkluderas. Med detta som utgångspunkt, kan det offentliga rummet
sägas utgöra de ytor i staden som borde vara till för alla, men som trots detta inte
kan sägas vara tillgänglig för alla på lika villkor eller tillgodose allas olika behov.
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Ett viktigt behov som ungdomar har i det offentliga rummet är tillgången till det
som Cele (2013) kallar backstage spaces. Begreppet kan förklaras som rum eller
ytor som man kan dra sig tillbaka till, en plats för reträtt. I denna studie ska
begreppet dock inte tolkas som ett fysiskt ”rum” utan något som även kan utgöras
av offentliga platser där besökare erbjuds att ”dra sig tillbaka” eller vara mer
privat, att inte stå i centrum och att inte tänka på hur man framställer sig själv.
Backstages platser där ungdomar ges möjlighet att dra sig tillbaka, i likhet med
onstage-platser där de ges möjlighet att visa upp sig och stå i centrum, är viktiga
att ha tillgång till, speciellt för ungdomar mellan 15–18 år (Lenninger och Olsson,
2006).

4.5.3 Inkluderande planering

Nilsson (2001, s 71) beskriver den inkluderande planeringen som ”deltagande,
resonerande och eftertänksam planering i diskursiva former”. En inkluderande
planering strävar efter att nå ut till medborgarna för att göra alla olika grupper i
samhället delaktiga i planeringen på flera plan. Utifrån detta synsätt inrymmer
begreppet inkluderande planeringen många betydelser, där det både eftersträvas
att göra medborgarna fysiskt deltagande och där deras deltagande ska ges en
djupare mening och möjlighet att påverka både process och resultat.

4.5.4 Trygghet/otrygghet

Om tio olika personer skulle tillfrågas om vad trygghet är, skulle detta mycket
troligt kunna resultera i tio olika svar. Detta då trygghet är något som är högst
subjektivt och kan innebära olika saker beroende på vem som tillfrågas och under
vilka omständigheter detta sker. Listerborn (2002) lyfter fram vikten av att i
planeringen ha en förståelse för hur trygghet är något som formas av personliga
erfarenheter och upplevelser. Med detta som utgångspunkt är det svårt att ge
någon entydig förklaring på ordets innebörd, men ofta kan begreppet kopplas till
aspekter som att vara fri från oro eller hot.
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5. Resultat
I detta avsnitt presenteras den insamlade empirin som insamlats via Umeå
kommun, fältstudier, intervjuer och enkätundersökningar.

5.1 Kommunens dialogarbete med målgruppen
Under våren 2015 påbörjades dialogarbetet kring Frizon med målgruppen tjejer
och unga kvinnor (Umeå kommun, 2016b). Arbetet pågick under flera månaders
tid och genomfördes med ett 30-tal tjejer i åldern 15–18 år, fördelat på fyra olika
grupper (ibid.). För att nå och inkludera de olika grupperna i dialogen kring Frizon
arbetade Umeå kommun med olika metoder som bland annat bestod av
workshops, fotoarbete, kortare dialoger och återkommande träffar (ibid.). För att
anpassa dialogarbetet efter de olika individerna hölls detta arbete på olika platser
så som skolor, fritidsgårdar, caféer samt på platsen där Frizon skulle byggas
(ibid.). Workshopträffarna byggde på olika frågeställningar, där tjejerna sedan
sammanfattade sina tankar kring bland annat jämställdhet, rädslor och
förväntningar i form av symboler, text och citat (ibid.). Deltagarna fick också
under dialogarbetet i uppdrag att fotografera platser och situationer som för dem
framkallade olika känslor eller betydelser, för att sedan berätta om dessa (ibid.).
Att även involvera dessa visuella metoder för dialog är något som Gustafsson
(personlig kommunikation, 10 april 2018) menar är av stor vikt då de både kan
hjälpa respondenterna att berätta, förklara och sätta ord på sina upplevelser och
känslor, men även då det kan hjälpa den som intervjuar att få en djupare förståelse
för tjejernas berättelser (ibid.).
Under dialogarbetet framkom det att tjejerna ofta hade som utgångspunkt att
förändra sig själv för att hantera platser som de upplevde som otrygga istället för
att förändra platsen (Umeå kommun, 2016b). När de sedan istället gavs möjlighet
att diskutera hur den fysiska miljön kunde utformas för att förändra känslan på
platsen framkom många olika idéer (ibid.).
Något som Umeå kommun lyfter fram som en svårighet med projektet är att
målgruppen ofta uttryckte sina önskemål om den färdiga platsen i form av känslor
och upplevelser (Umeå kommun, 2016b; L. Gustafsson, personlig
kommunikation, 10 april 2018). Att utforma en plats efter en känsla, så som till
exempel att platsen ska vara mysig, kan innebära vissa svårigheter då det inte
uttrycker något om hur den faktiska gestaltningen ska vara (ibid.). Detta gör det
slutliga gestaltningsarbetet komplext, eftersom detta är något som till stor del ska
tolkas utifrån önskningar om hur platsen ska kännas (ibid.).
För att lyckas så bra som möjligt med detta arbete lyfter de fram vikten av att de
olika professionerna samarbetar och håller kontinuerliga dialoger under projektets
olika faser (L. Gustafsson, personlig kommunikation, 10 april 2018). Detta för att
säkerställa att det är tjejernas tankar och idéer som förs vidare och ligger i fokus
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under arbetet (ibid.). Om arbetet inte skulle ha denna arbetsgång, utan bara lämnas
över från profession till profession utan att föra en kontinuerlig dialog, kan
tjejernas röster riskeras att tappas bort efter vägen (ibid.). Detta är något som blir
särskilt viktigt, just i projekt lik dessa, där utformningen och gestaltningen
grundar sig i tjejernas känslor och upplevelser om trygghet i staden (ibid.). Att
gestalta en plats utifrån dessa ingångsvärden innebär således att vissa möjliga
utformningar, som skulle ha varit positiva under andra ingångsvärden, väljs bort
direkt (ibid.). Ett exempel på detta kan vara om mötesplatsen hade utformats så
möjlighet gavs att även vistas på taket (ibid.). Detta skulle under andra
ingångsvärden kunnat vara något positivt och skulle erbjuda en vacker utsikt över
älven (ibid.). Under Frizons ingångsvärden blir detta dock en negativ aspekt då
det under dialogarbetet med tjejerna framkom att en av de saker som upplevs som
otäckt är att folk kan stå ovanför dem och spotta ner över räcken (ibid.).

5.2 Gestaltningen
Den slutliga gestaltningen av Frizon är resultatet av den tolkning som gjordes av
tjejernas önskningar som framkom under dialogarbetet (L. Gustafsson, personlig
kommunikation, 10 april 2018). Dialogarbetet utmynnade till stor del i en
förståelse för hur dessa tjejer och unga kvinnor upplever offentliga miljöer och
de, många gånger motsägelsefulla, förväntningar som ställs på dem i deras vardag
(Umeå kommun, 2016b). Dessa förväntningar sammanställdes av tjejerna i form
av citat och symboler som sedan använts under arbetet med Frizons framtagande
(ibid.). Citaten utgår från tjejernas erfarenheter av de förväntningar som ställs på
dem och handlar bland annat om hur de ska se ut och uppföra sig samt vad de ska
känna och göra (Umeå kommun, 2017b).
”Du förväntas sminka dig så du ser osminkad ut.” (Umeå kommun, 2017b, s7)
”Du förväntas vara smal och vältränad och kurvig. Det förväntas att du är smal på
rätt ställen och vältränad på rätt ställen och kurvig på rätt ställen.” (Umeå kommun,
2017b, s7)
”Som ung tjej i Umeå förväntas du trivas i staden även där du känner dig rädd.”
(Umeå kommun, 2016b, s3)
”Du förväntas vara social och att vara hemma.” (Umeå kommun, 2017b, s7)
”Du förväntas vara lång och kortare än din kille.” (Umeå kommun, 2017b, s7)
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”Du förväntas vara populär i alla sociala sammanhang och neutral i alla
sammanhang.” (Umeå kommun, 2017b, s7)
”Du förväntas ha långt, fint hår på huvudet och det förväntas att du inte har någon
hårväxt någon annanstans på kroppen.” (Umeå kommun, 2017b, s7)

Som ses i figur 2, återfinns symbolerna även som utstansat mönster längs med den
färdigställda mötesplatsens tak (ibid.). Att ha med dessa symboler i den färdiga
gestaltningen var en aspekt som kommunen ansåg vara av stor vikt då de
representerar tjejernas deltagande och avtryck på platsen (L. Gustafsson,
personlig kommunikation, 10 april 2018).

Figur 2. Bild över frizon och de utstansade symbolerna som löper längs med mötesplatsens tak.

På grund av bland annat tjejernas erfarenheter och upplevelser av det offentliga
rummet och de förväntningar som ställs på dem, är platsen utformad efter tjejernas
önskan om att ha en plats ”fri från förväntningar, rädslor och otrygghet” (Umeå
kommun, 2016b, s3). De önskad sig en frizon där de kunde umgås, lyssna på
musik och prata utan krav och förväntningar på vad de skulle göra och hur de
skulle bete sig (Umeå kommun, 2017b).
I projektbeskrivningen för Frizon poängterar kommunen även att platsen ska
fungera och vara tillgänglig året om (Umeå kommun, 2014a). Gustafsson
(personlig kommunikation, 10 april 2018) menar att detta är en viktig aspekt att
ha med i planeringen då staden, i och med sin geografiska placering, både är en
sommar- och vinterstad. Platsen ska gå att använda och underhålla under både
sommar och vinter, men det är även viktigt att ha en förståelse för att människors
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rörelsemönster till stor del förändras under olika årstider (ibid.). Även om
människor är ute och promenerar i området under vintern, kanske det är få
personer som väljer att sitta utomhus (ibid.).
Även sittytornas placering och förhållande till varandra var en viktig del i
gestaltningen och är utformade för att möjliggöra att de som befinner där ska
kunna ha möjligheten att ”vara on stage, of stage och back stage”. (Umeå
kommun, 2016b, s5). Som ses i figur 3, är mötesplatsen utformad med olika
sittmöjligheter där sittplatser både finns längs med den stora ringen i centrum och
i de fem olika gungorna som finns utplacerade på båda sidor.
Som ses i figur 3, är platsen öppet utformad utan väggar för att skapa en
överblickbarhet i området och för att stärka den upplevda känslan av trygghet (L.
Gustafsson, personlig kommunikation, 10 april 2018). Platsen är även utformad
med ”smitvägar”, vilket innebär att det finns alternativa vägar att välja för att ta
sig till eller från platsen (ibid.). Även detta är sådant som kan öka den upplevda
känslan av trygghet (ibid.).

Figur 3. Bild över Frizon där de olika sittplatsernas placering och förhållande till varandra ses.

Gustafsson (Personlig kommunikation, 10 april, 2018) påpekar dock att även om
platsen är framtagen i samarbete med unga tjejer och framarbetad ur deras
perspektiv på trygghet, så är platsen avsedd att vara en trygg och jämställd plats
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för alla, inte bara för tjejer (L. Gustafsson, personlig kommunikation, 10 april
2018).

5.3 Fältstudier och empiri
Nedan presenteras den insamlade empirin från fältstudier, intervjuer och
enkätundersökningar.

5.3.1 Observationer i området

Under de observationer som gjorts under perioden januari-maj har platsen
genomgått många förändringar. Både i utseende och användning. Under de kalla
och mörka vintermånaderna står Frizon näst intill som en orörd pjäs i parken med
endast några spår av fötter som sprungit runt i snön, på och mellan de olika
sittytorna. Som ses i figur 4, har mötesplatsen trots detta en funktion i området
under de mörka delarna av året då den även fungerar som belysning längs med
den upplogade strandpromenaden som löper genom parken.

Figur 4. Frizon under den mörka årstiden och dess funktion som belysning i området och längs med strandpromenaden.

Som ses nedan i figur 5, är belysningen utformad med många olika ljuspunkter
som ger platsen en egen karraktär i förhållande till sin omgivning och där de
färgade glasen, med hjälp av solanes strålar, skapar ett färgspel på marken.
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Figur 5. Detaljer i belysningen som ger platsen en egen karaktär i förhållande till sin omgivning.

Under våren fick Frizon fler besökare. Under fältstudierna i början av våren hade
Frizon några få besökare där de flesta hade valt platsen för att platsen erbjöd lediga
sittytor, där de kunde sola. De som då befann sig på platsen var av blandade åldrar.
Några av besökarna spelade musik och några visste inte om att denna funktion
fanns. Närmare sommaren blev besökarna fler. Vid ett tillfälle satt några unga
tjejer och sminkade sig och pratade i gungorna. Dessa tjejer berättade att de
brukade gå dit ibland. Några andra ungdomar berättade att de bara stannade till
där när de gick förbi, men brukade inte vara där annars. Under de observationer
som skett så har platsen besökts av både tjejer och killar, kvinnor och män. Det
kan därmed inte sägas att enbart vissa grupper besöker platsen. Däremot är
ungdomar den grupp som i störst utsträckning har använt platsen under
fältstudiernas genomförande.
Nedan i figur 6 ses ett kollage över Frizon under årstiderna januari - maj. Som ses
i kollaget så genomgår Frizon en stor förändring under denna tid, både i hur den
ser ut och upplevs, men även i hur den används. De olika årstiderna har således
stor inverkan på platsen och hur denna kan användas.
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Figur 6. Kollage över Frizon och hur dess karaktär förändras under de olika årstiderna januari-maj.

5.3.2 Rörelse i staden

De platser som respondenterna främst uppehåller sig på när de är i staden är de
större köpcentrumen, stadens caféer och snabbmatsställen, samt färdvägen
däremellan. Under varma sommardagar besöker de också ofta stadens parker, och
då främst parkområdena Rådhusparken och Årstidernas park som är de enda
parkområdena som har nämnts både under intervjuer och i enkätundersökningen.
Området Frizon nämns ett flertal gånger, men dock aldrig vid namn. Istället pratas
det bland annat om platsen som ”där det finns gungor” och ”hängstolarna”.
”Vi brukar mest gå runt i affärer och ut och äter. Går typ mellan Utopia och MVG fram och
tillbaka, eller om det är fint väder så går vi ner till älven och parken där. Där det finns gungor
och soffor och så” (Respondent 1, intervju)

”Oftast är man ju i Utopia tills det stänger och då går man ut. Max är ju också ett väldigt stort
samlingsställe och McDonalds. Speciellt när det är kallt ute. När det är varmt sitter vi oftast i
parken eller nere vid sofforna. Det finns ju också som såna där hängstolar på sidan om sofforna
där vi brukar sitta” (Respondent 5, intervju)
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När respondenterna besöker staden umgås de oftast i gäng med flera kompisar,
både tjejer och killar. Medan några tjejer säger att de gör ungefär samma saker
oberoende av om de umgås med tjejer eller killar, menar några andra att de rör sig
i staden på olika sätt beroende på om de umgås med bara tjejer eller med både
tjejer och killar.
”Alltså de gånger som vi har varit liksom tjejer och killar så har vi som varit lite mer och utforskat
nya ställen och så. När jag är med tjejerna så är vi mer på samma ställen eller går runt på samma
ställen som alltid typ. ” (Respondent 1, Intervju)

5.4 Teman i empirin
I empirin har sammanlagt fem återkommande teman identifierats. Två av dessa
berör staden och hur den används medan övriga tre berör Frizon. Dessa har varit
tydligt framträdande i både intervjuerna och i enkätundersökningen. De två teman
som berör staden kan sammanfattas som ”ensamhet och otrygghet” samt ”platser
för umgänge”. De tre som berör Frizon kan sammanfattas som ”utformning”,
”tillgänglighet” och ”kunskap om platsen”.

5.4.1 Ensamhet och otrygghet

De flesta anger att de ibland känner sig otrygga när de är i stan. Av de svarande i
enkätundersökningen uppger 70 % att de känner, eller ibland känner sig otrygga i
staden. Detta är främst de gånger som de inte är med sina kompisar, utan vistas i
staden ensamma. Många av respondenterna undviker därför att vistas i staden när
de är ensamma, speciellt under kvällar och när det är mörkt. Några av tjejerna
berättar även att de har utvecklat strategier, så som att tala i telefonen, för att
hantera otrygga situationer.
”Jag pratar oftast i telefonen när jag är på väg hem, alltså med mamma typ eller att någon
kommer och möter mig.” (Respondent 3, intervju)

Samtidigt som stadens köpcentrum och snabbmatsställen är de platser som många
väljer att uppehålla sig i, är det även dessa platser som många gånger upplevs som
otrygga. I empirin finns det några platser som är återkommande beskrivna som
otrygga platser. Dessa platser är Vasaplan, snabbmatsställen, shoppinggallerior
och Rådhustorget. Platserna upplevs som tidvis stökiga och osäkra, framförallt
när där är mycket folk. Många upplever även andra gäng som obehagliga och
berättar att det ibland på kvällen, framförallt utanför snabbmatsställena, finns
människor som ropar och uppträder konstigt, vilket upplevs otäckt.
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Stadens parkområden är något som både beskrivs som tryggt och otryggt.
Samtliga respondenter uppger att det främst är på dagen de befinner sig i dessa
områden och att de då känner sig trygga där. På kvällen upplever många däremot
en otrygghet i parkområdena. De anledningar som respondenterna uppger att
otryggheten orsakas av kan sägas vara av både psykisk och fysisk karaktär. Bland
annat uppger de orsaker av mer psykisk karaktär som att det råder en avsaknad på
andra människor eller att det vistas gäng med äldre killar i området. De fysiska
faktorerna som lyfts fram som otrygghetsskapande är bland annat att det känns
obehagligt att vara nära vattnet när det är mörkt eftersom att det saknas staket ner
mot vattnet och att det finns vissa täta buskage där folk kan gömma sig och som
man inte kan se genom.
Trots att otryggheten och rädslan i det offentliga rummet många gånger är
beroende av saker som kan förklaras, så som känslan av att vara iakttagen, eller
att platser är ödsliga, är denna känsla även beroende av sådant de inte kan förklara.
Flera av respondenterna uttrycker att de många gånger är oroliga och rädda utan
att veta varför, men att oron framförallt uppstår när det är sent och de är ensamma.
”Alltså det bara är så. Det känns som att alla tjejer i min ålder inte vågar vara ute själva när det
är sent. För att liksom att man är så intalad och så rädd att det kan hända någonting, det kan
komma såhär farliga män och sådär.” (Respondent 4, intervju)

”Ja jag känner mig trygg för det mesta, men inte på kvällen. Det känns liksom som att man inte
vet vad som kan hända eller kanske att man har hört att det kan hända ensamma tjejer. […]
egentligen kanske man borde vara trygg men är ändå otrygg bara för att man liksom ska, eller
för att andra är det, jag vet inte.” (Respondent 5, intervju)

Tjejernas upplevda otrygghet kan således till stor del sägas bero på faktorer som
vilken tid på dygnet det är eller huruvida de är ensamma eller inte.

5.4.2 Platser för umgänge

Staden är för de flesta tjejer en plats för umgänge. Samtliga intervjurespondenter
och 25 av 27 av de svarande i enkäten anger att de oftast är i staden med sina
vänner. Till stor del vill de kunna umgås under lugna former där de kan ”hänga”,
”chilla”, ”bara vara” och ”surra”. Men samtidigt upplever många att det saknas
platser för dem att umgås på, där de inte behöver göra något för att få vistas där.
Ofta besöker de stadens caféer och snabbmatsställen när de vill sitta och umgås
någonstans, men de menar också att de då måste handla något för att ha rätt att
vistas på platsen. Detta är något som många upplever som ett problem, speciellt
när de är kallt och de inte kan sitta utomhus.
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”Nått café sitter vi på ibland, men det är ju ganska dyrt. Ibland lägger vi ihop pengar tillsammans,
liksom dem man har, för att man ska kunna köpa något tillsammans och liksom kunna sitta där.
Ibland sitter vi också på typ Max eller Donken, men det är ju samma där, man måste ju handla.”
(Respondent 6, intervju)

”Det är ju inte så ofta man beställer någonting, det är väl mest att man sitter där och pratar. […]
när det är tomt så bryr de sig inte så mycket om det, men om det är fullt så kan de komma och
säga till att man ska gå därifrån eller att man ska beställa någonting” (Respondent 3, intervju)

Trots detta känner de flesta sig välkomna i staden och de uttrycker en förståelse
för att caféer och matställen prioriterar sittplatser för sina kunder. Under
sommardagar är det många av respondenterna som berättar att de istället väljer att
sitta utomhus i parkerna.
”Jag och mina kompisar har en grej som heter Ica-fika då vi går och köper nått billigt på Ica och
bara sätter oss i parken och fikar och pratar. Då brukar vi sitta på gräset i parken eller nere vid
älven vid sofforna eller de där hänggungorna.” (Respondent 3, intervju)

De platser i parkområdena som främst nämns under intervjuerna och i
enkätundersökningen är Rådhusparkens gräsmatta, Årstidernas parks stora soffor
längs med älven och gungorna i Frizon. Flera av respondenterna tycker att
parkerna är ett av de områden i staden där de kan umgås lite mer fritt utan att
någon säger åt dem vad de ska göra.

5.4.3 Utformningen

Flera av respondenterna upplever Frizon som en trevlig och mysig plats. Platsen
upplevs av många som annorlunda och rolig. Något som upprepade gånger lyfts
fram som positivt med platsen är att de kan spela musik där och att gungorna är
utformade så många får plats att sitta i dem. Samtidigt upplever några att platsen
borde göras större med fler gungor för att möjliggöra att ännu fler kan sitta där
och för att platserna inte ska bli upptagna så fort.

5.4.4 Tillgänglighet

Samtliga intervjurespondenter och 20 av 27 av de som svarade på enkäten brukar
besöka Frizon, men platsen anses också vara något otillgänglig då den upplevs
kall och placerad långt från staden och annan service. Respondenterna har under
arbetet uttryckt flera synpunkter på hur platsen skulle kunna förbättra sin
tillgänglighet genom att bland annat göras varmare och omringas av mer service.
Att Frizon upplevs kall och kylig är något som flera av respondenterna tycker är
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negativt med platsen och uttrycker att de skulle använda platsen mer om detta gick
att förändra.
”Mysigt men ofta kallt. Tycker att det borde finnas värme där. Kanske lite uppvärmda bänkar
eller vindskydd eller typ infravärme från taket skulle vara bra, då skulle man nog vara där mer.
Varför ska parker bara vara till för att vara i på sommaren? Känns sjukt onödigt att göra något
så fint och sen inte kunna använda det.” (Respondentsvar i enkätundersökningen)

”Det är en kul idé och smart gjort för att hänga men det brukar vara kallt, smutsigt och ibland
fungerar inte musiken” (Respondentsvar i enkätundersökningen)

Trots att de flesta uppger att de besöker platsen ofta eller ibland, uttrycker dock
ingen att de föredrar att besöka platsen Frizon framför de andra platserna i parken
som nämns, sofforna och Rådhusparken. Detta är snarare något som väljs utifrån
var det finns lediga platser för tillfället. Under enkätundersökningen framkom det
även önskemål om att det skulle placeras ut fler exemplar av Frizon runt om i
staden för att göra dessa platser mer tillgängliga för fler.

5.4.5 Kunskap om platsen

Majoriteten av respondenterna kände inte till något om platsens framtagande. Av
intervjurespondenterna hade en av sex tjejer hört talas om platsen och hur den
arbetats fram. Av de som svarade i enkätundersökningen var det 5 av 27 svarande
som hade denna kunskap. Några av de som svarade i enkäten tyckte att det var ett
bra initiativ att låta tjejer vara med i planeringen, men uttryckte samtidigt att
platsen borde vara något som är framtaget för alla och inte bara för tjejer. Trots
detta tyckte de flesta att platsens framtagande var något väldigt positivt som borde
tydliggöras på ett bättre sätt. Många av tjejerna tyckte att detta var något som det
borde pratas mer om och att de tror att platsen skulle besökas av fler om de visste
mer om hur den var framtagen.
” […] nu när jag vet mer om platsen så kan det bli en rolig grej liksom, typ vi kan ju hänga där,
kanske det blir. Jag tror inte att man har förstått att det är en grej liksom […]” (Respondent 2,
intervju)

Tjejerna uttrycker därmed att deras kunskap om platsen och dess framtagande, ger
Frizon en mening och betydelse som de inte annars skulle ha.
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6. Diskussion
6.1 Dialogarbete och gestaltning
Som ses i resultatet har Umeå kommun lagt stort fokus på dialogarbetet och för
att nå den tänkta målgruppen kring Frizon. Arbetet pågick i flera månader och
erbjöd målgruppen varierande möjligheter för både deltagande och
uttrycksformer. Detta är något som kan kopplas till det Cele (2013) skriver om att
involvera ungdomar i dialogarbete. Hon menar att, när man vill involvera
ungdomar i politiska deltaganden och dialoger, är det viktigt att ha kunskap om
att ungdomar både har andra uttrycksformer och behöver andra former för
deltagande än vuxna. Vidare menar hon att om ungdomar ges olika redskap för
att uttrycka sina känslor och upplevelser, ökar möjligheten för att både involvera
fler och att tolka och förstå deras berättelser på olika plan (ibid.). Detta är något
som får stor betydelse i projekt likt Frizon, där målsättningen är att utforma en
plats utifrån en förståelse av hur tjejerna upplever trygghet i staden och vilka
faktorer som påverkar detta. Det faller därför ett stort ansvar på kommunen i hur
de utformar möjligheterna till dialog i sin planering.
Enligt Cele (2013) påverkas ungdomar mycket av hur de upplever de miljöer som
de vistas i, varför stadens utformning är något som påverkar dem på många sätt.
Hon menar att beroende på vilka möjligheter som ungdomar ges till vistelse i
staden, så utvecklas bland annat deras relationer och identitetsskapande i olika
riktningar (ibid.). Detta innebär att projekt likt Frizon, där ungdomar ges
anpassade möjligheter till deltagande, får en viktig roll i samhället. Genom att
inkludera grupper som annars ses som underrepresenterade, medvetandegörs vem
som ges makten att delta i utformningen av staden offentliga rum. Fainstein
(2013) menar också att ett viktigt steg i skapandet av rättvisa städer är att motverka
de rådande maktstrukturerna i samhället och ge underrepresenterade grupper i en
röst i planeringen. Utifrån detta kan ungdomars deltagande anses vara något som
borde få ett större fokus i planeringen. Dessa former av dialog bör därför inte vara
något som enbart sker i specifika projekt utan något som får en central plats i
utformningen av stadens offentliga ytor. Då platsen för Frizon redan var
förbestämd innan dialogarbetet påbörjades, kan möjlighet till verkligt inflytande
sägas vara något begränsat för de tjejer som deltog i projektet. Detta kan kopplas
till det Castello (2016) skriver om de olika nivåerna av möjlighet att påverka via
medborgardialoger, samt till det Listerborn och Claesson (2013) skriver om hur
möjlighet till reell påverkan minskar när dialogprocessen blir aktuell i ett för sent
skede av planeringen. Trots att kommunen via detta projekt ger tjejerna en viss
makt att påverka utformningen, så kan det också sägas att vissa delar av projektet
inte erbjöd några som helst möjligheter till inflytande och påverkan.
Dialogarbetet hade stor inverkan på utformningen av Frizon, trots att det till
största del har handlat om att utforma mötesplatsen efter abstrakta aspekter så som
känslor och tankar. Att utforma en plats efter hur den ska upplevas är dock en
aspekt som kommunen lyfter fram som något problematiskt. För att lyckas med
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detta har de arbetat för att hela projektet och platsens utformning ska ha tjejernas
tankar och idéer som ingångsvärden. Listerborn (2002) menar dock att beroende
av vilka individer som besöker en plats och i vilka sammanhang detta sker, så
upplevs platser på många olika sätt av olika människor. Detta innebär att den
färdigställda platsen sannolikt inte upplevs på samma sätt av vare sig de olika
tjejer som deltog i projektet eller av de olika individerna som besöker platsen idag.

6.2 Hur staden används
I resultatet framgår det att staden tjänar många syften för tjejerna. Samtidigt som
staden kan ses som en arena för många olika aktiviteter så som shopping, fika
eller avkoppling, så utgör den framförallt en plattform för umgänge. När tjejerna
besöker staden, gör dem detta huvudsakligen i sällskap av sina vänner. Således
blir staden en viktig plats för sociala relationer och beroende på hur de offentliga
rummen är utformade erbjuds där olika möjligheter för umgänge. Cele (2013)
menar dock att det inte bara är ungdomarnas möjlighet till umgänge som påverkas
av vilka möjligheter som ges i staden, utan att detta även påverkar faktorer så som
hur relationer utvecklas och hur könsrelaterade perspektiv formas. Stadens
utformning kan således anses vara en viktig del i ungdomars liv, då den genom
att erbjuda olika möjligheter, kan forma ungdomarnas liv i olika riktningar och på
olika plan. Projekt likt Frizon där ungdomars plats i staden sätts i fokus, kan därför
anses ha stor betydelse.
Många av tjejerna saknar dock platser i staden för att sitta och umgås. Flera av
respondenterna har uttryckt svårigheter att hitta platser där de kan umgås utan att
det ställs krav på dem, så som att de exempelvis ska handla något. Dock används
dessa platser vid vissa tillfällen ändå, trots att de inte handlar, vilket då innebär att
deras möjlighet till umgänge kan liknas vid ett lotteri. Detta då de vissa stunder
får lov att sitta kvar trots att de inte handlar, och andra stunder blir ivägkörda från
platsen. Detta kan kopplas till den komplexa relationen mellan staden och
ungdomar som Cele (2013) skriver om, där ungdomar vill vistas i staden, men där
deras närvaro inte alltid är önskad. Kopplingar kan även göras till det Listerborn
och Claesson (2013) skriver om hur de offentliga rummen allt mer
kommersialiseras, vilket riskerar att skapa utestängningseffekter då alla inte har
tillgång till dessa ytor på lika villkor. Trots detta uttrycker tjejerna en stor
förståelse av att exempelvis caféer och matställen prioriterar sina kunder, och som
framgår av denna studie är detta inget som medvetet får dem att känna sig
oönskade i staden.
De platser i staden som främst används av tjejerna i denna studie är framförallt
stadens centrala områden för shopping, mat och fika. Trots detta kan även vissa
av stadens parkområden sägas vara viktiga platser för dem. De parkområden som
förkommer i empirin är Årstidernas park med Frizon och Rådhusparken som
ligger i anslutning till själva centrum. I dessa parker vistas ofta många av tjejerna
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för att sitta och prata, lyssna på musik och bara vara. Men detta är något som
främst görs under soliga sommardagar. Andra stunder upplevs parkerna delvis
otrygga och då det saknas andra funktioner i dess omedelbara närhet så saknar de
många gånger anledning att gå dit om det inte är soligt och varmt ute. Detta
innebär att parkområdena används i olika utsträckning under olika tider.
Listerborn (2002) menar att på grund av att platser används olika under olika tider
så förändras också upplevelsen av platsen i takt med tiden. För att planera för
trygga och jämställda platser är det enligt Jacobs (2010) viktigt att tänka på detta
och inkludera aspekter som hur platser fungerar och upplevs under olika tider av
dygnet och året. I empirin framkom det förslag på förändringar som skulle kunna
göras för att förändra upplevelsen av Frizon och innebära att platsen besöktes mer.
Då bland annat avståndet till centrum upplevdes som en problematisk faktor gavs
förslag på att det borde finnas fler funktioner och annan service i anslutning till
parken. På detta sätt kan avståndet mellan parken och centrum sägas utgöra en
barriär för tjejerna som gör att parkområdet blir otillgängligt under vissa tider.
De strategier och förklaringar som tjejerna har för att motverka och förklara den
upplevda otryggheten är dock något som många gånger är motsägelsefulla. Detta
då många av de platser som upplevs som otrygga under vissa tider, också är de
platser som de oftast vistas på. Samtidigt som tjejerna vill vara där det är mycket
folk för att detta upplevs tryggare, så tycker de ibland att platser med mycket folk
kan kännas otrygga. På dagtid väljer många av tjejerna att gå till platser där det
inte är så mycket människor, medan de på kvällen undviker ensliga platser och
istället föredrar områden där många rör sig. Detta blir en komplex situation där
tjejerna delvis inte vill bli iakttagna, samtidigt som de ändå vill bli sedda.
Något som tydligt framkommer i resultatet är att tjejerna känner sig tryggare när
de är med vänner och att otryggheten framförallt är påtaglig när de är ensamma.
För att hantera denna rädsla berättar vissa av tjejerna att de till exempel talar i
telefonen eller har någon som möter dem när de är ute ensam på kvällen. Detta
kan kopplas till det Listerborn (2002) skriver om att kvinnor ofta utvecklar
strategier för att hantera otrygga situationer. Även om de känner sig trygga i
sällskap av sina egna kompisgäng, så kan de uppleva andra kompisgäng som
otäcka. Att andra gäng upplevs som otäcka är något som Boverket (2010) menar
framförallt är vanligt bland ungdomar. Därmed blir ungdomars vistelse i staden
något som både är trygghetsskapande och något som skapar otrygghet på samma
gång. Samtidigt som ungdomar vill vistas i staden för att umgås med sina
kompisar så kan det deras närvaro således även leda till att vissa områden i staden
undviks av andra ungdomar. Detta kan kopplas till det Listerborn (2002) skriver
om hur individer använder olika offentliga ytor beroende på vilka sociala
sammanhang de tillhör. Beroende på vilka sociala sammanhang tjejerna tillhör
använder de således olika ytor av staden.
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Samtidigt som det finns flera, både fysiska och psykiska faktorer som anges som
orsak till deras otrygghet, så upplever de även en otrygghet som de inte kan
förklara. Detta kan kopplas till det Listerborn (2002) skriver om att otryggheten
inte är enkel att förklara och att den många gånger kan kopplas till bakomliggande
strukturer så som normer och förställningar. Faktorer som, enligt Listerborn, kan
påverka tjejernas upplevelse av trygghet kan till exempel vara att kvinnor ofta
framställs som potentiella offer och att tjejer redan i ung ålder får lära sig att vara
otrygga i vissa situationer och platser (ibid.). Hur tjejerna upplever staden är
därför inte enbart en fråga om hur den är utformad eller vad som erbjuds där, utan
även en fråga om mer komplexa faktorer så som hur platser och situationer
framställs.

6.3 Frizon
Av empirin framgår det att Frizon används och besöks av de flesta tjejer som
deltog i studien, dock främst under sommaren. Många uppskattar platsen och
tycker att dess utformning är rolig och annorlunda. Sittplatsernas utformning och
att det finns möjlighet att spela musik på platsen har varit två av de saker som är
mycket omtyckta. Många tycker om Frizons utformning för att flera kan sitta där
samtidigt och för att det är en plats där de ”bara kan vara” och ”hänga”. Platser
för att hänga och bara vara är något som flera av tjejerna tycker är viktigt att ha
tillgång till samtidigt som de uttrycker att detta är något de saknar i staden. Enligt
Cele (2013) är det av stor vikt att ungdomar har tillgång till platser där de bara
kan hänga och ta det lugnt. Detta då ungdomar sällan har samma möjligheter som
vuxna att dra sig tillbaka till ”backstage spaces” som hon kallar det (ibid.). Frizon
kan därför sägas vara en viktig plats för unga tjejer i Umeå.
Trots detta är det många som tycker att platsen är kall och något otillgänglig,
vilket gör att de endast besöker platsen när vädret tillåter. Trots att Frizon används
i liten utsträckning under mörka tider på dagen och året, kan platsen ändå sägas
ha en trygghetsskapande funktion i området. Detta då platsen med sin belysning
och unika karaktär i förhållande till sin omgivning, både fungerar som ljussättning
längs med den intilliggande strandpromenaden och även kan fungera som ett
riktmärke som gör platsen mer lättorienterad. Detta är aspekter som Boverket
(2010) menar har en påverkan på den upplevda tryggheten i ett område. Ett annat
förslag som framkom i empirin var att det skulle placeras ut fler Frizonmötesplatser runt om i staden. Detta är något som skulle kunna ge tjejerna i Umeå
ett ännu tydligare avtryck i staden. Det bör dock även beaktas att om tjejerna som
deltog i projektet hade givits större möjlighet till inflytande i processen,
exempelvis genom att inkluderas i ett tidigare skede, kanske Frizons geografiska
placering i staden hade kunnat anpassas på ett bättre sätt efter målgruppens behov.
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Således hade en högre nivå av inflytande kunnat bidra till att Frizon blivit en ännu
mer uppskattad plats för att hänga och umgås.
I empirin framkommer det även att väldigt få av de tjejer som deltog i studien
kände till hur platsen var framtagen. Många tyckte att det var synd att Frizons
framtagande och syfte inte framgår på något tydligt sätt. Enligt flera av tjejerna
skulle detta skapa en annan känsla för platsen och möjligtvis innebära att de
besökte den mer. Även detta kan kopplas till det Listerborn (2002) skriver om de
strukturella problem som kan orsaka otrygghet. Hon menar att känslan av
otrygghet inte bara beror på fysiska faktorer, utan till stor del kan påverkas av
exempelvis hur platser och situationer framställs (ibid.). När ungdomar ges
möjlighet att vara delaktiga i utformningen av stadens ytor, kanske dessa platser
därmed kan ges en mening och betydelse som gör att de framställs och upplevs
tryggare. Att använda sig av inkluderande planering skulle därmed även kunna nå
vissa av de djupare strukturella problem som delvis orsakar den upplevda känslan
av otrygghet. För att detta ska vara något som kan påverka andra individer,
förutom de som är delaktiga i processerna, måste dock framtagningsprocessen
tydligt framgå och medvetandegöras.
I Frizons fall har man till viss del arbetat med detta och varit noga med att den
slutliga gestaltningen ska bära på de deltagande tjejernas avtryck. Detta gjordes
delvis genom de symboler som finns utstansade längs med mötesplatsens tak.
Symbolerna representerar de motsägelsefulla krav och förväntningar som tjejerna
upplevde att det ställdes på dem och som var en av orsakerna till att de önskade
sig en plats fri från dessa – en frizon. Samtidigt som stor vikt lades på att dessa
symboler skulle finnas med i den färdiga gestaltningen, så finns det ingen
information om detta vid platsen som kan ”föra budskapet vidare”. För en person
som besöker platsen utan någon förkunskap om dess framtagande blir dessa
symboler bara en detalj i utformningen, som saknar mening. Man bör dock även
beakta vilka konsekvenser denna information skulle kunna ha. Trots att den skulle
kunna bidra till att platsen får en mening som kan påverka hur platsen upplevs,
kanske detta inte bara är positivt. Exempelvis skulle det även kunna leda till att
andra grupper i samhället, så som till exempel unga killar, inte känner tillhörighet
till platsen. Den information som ska presenteras bör därför noga avvägas för att
så många som möjligt ska känna tillhörighet till platsen. Dock skulle ett
tydliggörande kunna synliggöra tjejers marginalisering och utsatthet i det
offentliga rummet genom att uttryckligen göra platsen till deras.

6.4 Fortsatt forskning
Denna studie skulle kunna följas upp med fler och djupare intervjuer för att skapa
en ännu djupare förståelse för hur tjejer upplever och använder staden. Detta
skulle kunna kompletteras med deltagande observationer i området och
trygghetsvandringar med målgruppen. Sådana studier skulle kunna bidra till en
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annan förståelse av tjejernas vistelse i staden genom att söka svar på frågor som:
Vad gör tjejerna när de ”bara hänger”? Vilken roll och betydelse har mötesplatser
för tjejerna ur sociala aspekter? En sådan fortsatt forskning skulle även kunna
skapa en djupare förståelse för hur och när områden upplevs otrygga och för de
strategier som tjejerna använder sig av för att hantera dessa.
Då tiden för denna studie varit förlagt till vinter och vår, så har inga studier eller
observationer i området kring Frizon kunnat utföras under sommartid. Eftersom
att Frizon är en plats som främst används under varma sommardagar, skulle
sannolikt platsen och dess användning kunnat studeras på ett mer ingående sätt
om studien istället hade utförts under sommaren. Dock har denna studie istället
bidragit till att skapa en förståelse för hur användningen av Frizon förändras från
vinter till vår. Då platsen är framtagen för att fungera året om, är även detta
relevant kunskap om platsen.
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Sammanfattning
Målet med denna studie har varit att skapa en förståelse för hur planerare kan
arbeta med tjejers trygghet i det offentliga rummet, samt skapa en förståelse för
hur platser som planerats utifrån trygghets- och jämställdhetsaspekter kan
uppfattas. I denna studie exemplifieras detta med området Frizon - ett trygghetsoch jämställdhetsprojekt som utförts i samarbete med unga tjejer i Umeå
kommun. För att studera detta har empiri insamlats genom intervjuer och
enkätundersökningar med tjejer mellan 15–18 år, samt genom observationer i
området Frizon.
Studien har bidragit till att skapa en förståelse för att Umeå stad många gånger
utgör en viktig plats för tjejers umgänge. Deras förhållande till staden kan dock
beskrivas som något komplext. Samtidigt som staden erbjuder trygghet och en
plats för att umgås och bli sedd av sina vänner, så upplevs också staden otrygg
och utgör en plats att bli iakttagen av främlingar. Det många av tjejerna helst gör
när de är i staden, är att hänga med sina vänner och ta det lugnt, samtidigt upplever
de att platser för detta saknas. Staden och dess utformning har således en
mångfacetterad betydelse.
Studien visar också på att Frizon är en uppskattad mötesplats. Platsen upplevs
dock något otillgänglig under vissa tider av dygnet och året. I resultatet har det
framkommit många idéer på hur tillgängligheten skulle kunna förbättras.
Exempelvis har tjejerna uttryckt idéer om hur platsen skulle kunna göras varmare
och på hur Frizon skulle kunna bli något som finns utplacerat på flera ställen i
staden. Frizon skulle genom ett förverkligande av dessa idéer bli ett större
jämställdhetsprojekt i staden.
Denna studie har även bidragit med en förståelse för vilket ansvar som ligger på
den kommunala planeringen i utformningen av stadens offentliga rum. Beroende
på hur staden är utformad och för vem detta är gjort, kommer dessa rum att erbjuda
olika möjligheter för olika individer. Att inkludera ungdomar i dialogen kring de
offentliga rummens utformning är således något som inte bara kan påverka hur
rummen används, utan även något som kan påverka de som använder dem.
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