
Umeå universitet  
Geografi och ekonomisk historia  
Kandidatuppsats i kulturgeografi 
2016-06-03 
Handledare: Örjan Pettersson  
Namn: Irma Olofsson 
 
 

 

PLATSER SOM SKAPAS FÖR ATT BRYTA 
DEN RÅDANDE ORDNINGEN 
 

 

Irma Olofsson  

 

 

 

 

 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1.	  Inledning	  ......................................................................................................................................................	  1	  
1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  ........................................................................................................................................	  2	  
1.3	  Disponering	  av	  uppsatsen	  ........................................................................................................................................	  3	  

2.	  Begrepp	  och	  teoretiska	  utgångspunkter	  ...........................................................................................	  4	  
2.1	  Centrala	  begrepp	  .........................................................................................................................................................	  4	  
2.1.1	  Socialkonstruktivism	  .................................................................................................................................	  4	  
2.1.2	  Det	  offentliga	  rummet	  ...............................................................................................................................	  4	  
2.1.3	  Könsmaktsordningen	  .................................................................................................................................	  5	  
2.1.4	  Jämställdhet	  och	  jämställdhetsperspektiv	  .......................................................................................	  5	  

2.2	  Teoretiska	  utgångspunkter	  och	  tidigare	  forskning	  ......................................................................................	  6	  
2.2.1	  Rädslans	  geografi	  .........................................................................................................................................	  6	  
2.2.2	  The	  analytical-‐practice	  paradox	  ............................................................................................................	  7	  
2.2.3	  Medborgardialog	  och	  kommunikativ	  planering	  .............................................................................	  8	  
2.2.4	  Klassificering	  och	  kategorisering	  .........................................................................................................	  8	  

3.	  Bakgrund	  ....................................................................................................................................................	  10	  
3.1	  Umeå	  kommuns	  jämställdhetsarbete	  ..............................................................................................................	  11	  
3.3	  Frizon	  .............................................................................................................................................................................	  14	  

4.	  Metod	  ...........................................................................................................................................................	  17	  
4.1	  Val	  av	  forskningsmetod	  ..........................................................................................................................................	  17	  
4.2	  Diskursbegreppet	  och	  diskursanalysen	  ...........................................................................................................	  18	  
4.2.1	  Kritisk	  diskursanalys	  ..............................................................................................................................	  18	  

4.3	  Analysmodell	  ...............................................................................................................................................................	  19	  
4.4	  Urval	  och	  avgränsningar	  till	  analysen	  ............................................................................................................	  22	  
4.5	  Metoddiskussion	  ........................................................................................................................................................	  23	  

5.	  Resultat	  .......................................................................................................................................................	  25	  
5.1	  Diskursanalys	  av	  dokumenten	  ............................................................................................................................	  25	  
5.1.1	  Umeå	  kommuns	  ansökan	  till	  Boverket	  ...........................................................................................	  25	  
5.1.2	  Umeå	  kommuns	  avrapportering	  till	  Boverket	  .............................................................................	  26	  
5.1.3	  Umeå	  kommuns	  projektbeskrivning	  och	  utvärderingsmodell	  för	  upphandling	  ..........	  28	  
5.1.4	  Tyréns	  vinnande	  anbud	  till	  Umeå	  kommun	  ..................................................................................	  29	  

6.	  Diskussion	  .................................................................................................................................................	  32	  
7.	  Slutsatser	  ...................................................................................................................................................	  36	  
Källförteckning	  .............................................................................................................................................	  37	  
	  

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1. En karta över Umeå centrum där Årstidernas park är ut markerat (Umeå kommun, 
2015b). .............................................................................................................................. 15	  

Figur 2.  Egen bild på två av vykorten ....................................................................................... 16	  

Figur 3: Faricloughs tredimensionell modell (Winther- Jørgensen och Philips, 2000). ........ 20	  

 

 
 



 
 

ABSTRACT 
The public built environment is supposed to be a place for everyone, but 
for half of the population the public space is more of a constraint. In both 
quantitative and qualitative research it is described how women constrain 
their mobility in public space due to fear. A fear that originates from an 
un-equal distribution of power of gender. The constraint that affects 
women is the spatial expression of that un-equality.  

This is a problem that many municipalities try to solve through the 
means of city planning. Which is not the easiest of tasks. Although a lot 
has been done to ensure women’s safety, a lot of the effort falls short 
because the focus gets directed at the physical design of the public space. 
Which can be of great importance, but it also re-directs the focus from 
what is the cause of the problem.  

Umeå municipality has in an on-going project named Frizon chosen to 
involve girls early on in the process of making a park. With the clear of 
goal of creating a meeting spot in the city centre for girls, created with a 
gender perspective.  

This study aim to examine how the discourse of the project changes in 
the official documents connected to it, and if the project manage to 
question the gender-power order; but also how the constrain in public 
space can be managed. A critical discourse analysis is used to achieve 
this, with a theoretical standpoint in mainly feminist geography.  

The process of Frizon questions the gender-power order on several 
occasions, mainly by keep prioritizing women and girls. The conclusion 
from the study indicate that by giving women more power over public 
space it could change the social construct that public space is and lessen 
the fear. A mean to achieve this could be to keep working with methods 
to include women in the planning process.  
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1. INLEDNING  
 

Det offentliga rummet är platser som ska vara det motsatta till det 
privata rummet, platser som är till för alla människor i samhället och 
som alla personer ska ha tillgång till. Trots sitt motsatsförhållande till det 
privata är det offentliga rummet inte alltid öppet och gemensamt.  För 
den halva delen av befolkningen som är kvinnor är det offentliga rummet 
snarare en plats som på flera olika sätt begränsar en.  

Detta visar sig genom att ungefär en tredjedel bland kvinnor i Sverige 
uppger att de ändrar sitt rörelsemönster på kvällen på grund av rädslan 
för att utsättas för våld (Statistiska centralbyrån, 2014). Det visar sig 
också i allra högsta grad i mina och mina kvinnliga vänners berättelser 
om att röra sig utomhus. Hur vissa vägar är otänkbara att ta när det 
mörkt vilket resulterar i att istället för att promenera i tjugo minuter så 
blir det buss i över en timma. Hur det sista som sägs innan hemgång är 
”Hör av dig när du är hemma!”. Hur det normala i sin promenad mellan 
bussen och hemdörren är att placera nycklarna mellan knogarna, eller 
för hundrade gången i ordningen diskutera försvarssprayer och att det 
nog ändå vore värt med en pepparspray trots att de är olagliga. Hur ens 
händer drar i shortskanten en varm dag för allt för många blickar gör ens 
kropp till något annat än sin egen.  

I Umeå har kommunen under en lång tid arbetat med det offentliga 
rummet och hur kvinnor använder sig av det, som en del av sitt 
jämställdhetsarbete. Ett arbete som pågick innan men som 
intensifierades i samband med att en serievåldtäktmannen den så kallade 
Hagamannen var aktiv i staden.  

Denna uppsats kommer att fokusera på ett pågående projekt som Umeå 
kommun genomför, som har namnet Frizon.  Målet med projektet är att 
skapa en del av Årstidernas park i Umeå som ligger nere vid älven i Umeå 
centrum, och att denna del ska skapas ur ett jämställdhetsperspektiv; 
genom att genomföra dialogprocessen inför gestaltningen tillsammans 
med grupper av unga tjejer. 

För att försöka förstå och att analysera hur det kan arbetas med 
jämställdhet i planeringen så kommer diskursen i de dokument som är 
en del av projektet att analyseras. Diskurser är den språkliga spegling av 
den sociala verkligheten som språket är producerad och konsumeras i 
(Watt Boolsen, 2007). Eftersom projektet syftar till att skapa en 
jämställd plats, blir den en diskurs kopplad till ett ifrågasättande av 
könsmaktsordningen som blir central. Könsmaktsordningen är den 
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sociala struktur som skapar och tillskriver de olika könen egenskaper och 
även en hierarki (Hirdman, 1988).  

Hur kvinnor begränsas i det offentliga rummet är en fråga som är 
intressant hur ett samhällsplanerarperspektiv men också intressant för 
mig själva på flera plan. Att mitt eget rörelsemönster har begränsats och 
fortsatt begränsas har delvis lett till mitt eget politiska engagemang men 
också intresset för dessa frågor inom kulturgeografin. Det politiska 
engagemanget har i detta fall bidragit mer konkret till att det var Frizon 
som blev fokus för denna uppsats, då jag sitter som ersättare i Umeå 
kommuns jämställdhetsutskott och utskottet ingår i de delar av Umeå 
kommun som fått information om projektet och hur det fortlöper.  

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera projektet Frizon som 
genomförs av Umeå kommun, och om de ambitioner som Umeå 
kommun haft från början av Frizon har följt projektet genom dess 
process. Studien syftar även till att undersöka hur Frizon förhåller sig till 
att skapa lösningar för kvinnor och unga tjejers begränsade användning 
av det offentliga rummet. Detta tydliggörs med följande frågeställningar:  

 

-‐ Inom ramen för Frizon-projektet, hur hanteras problemet med 
kvinnors begränsade användning av det offentliga rummet?  

-‐ Går det syfte som är kopplat till flickors plats i det offentliga 
rummet som Umeå kommun formulerat i projektets start att följa i 
de dokument som är kopplade till Frizon?  

-‐ Hur har diskursen om ett ifrågasättande av könsmaktsordningen 
utvecklats i dokumenten kopplade till Frizon?  

 

Lösningar som används i det offentliga rummet för att minska kvinnors 
begränsade användning, är ofta lösningar som fokuserar på det fysiska 
rummet och resulterar i kortsiktigare lösningar. Rädslan som skapar 
begränsningen bemöts genom detta men inte orsaken till rädslan. Utöver 
frågeställningarna kommer även denna problematik att diskuteras, med 
utgångspunkt i Frizon och hur projektet förhåller sig till detta problem. 
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1.3 DISPONERING AV UPPSATSEN 

 

Studien kommer att inledas med en genomgång av tidigare forskning och 
litteratur. De centrala begrepp är både genomgång av begrepp som 
behöver definieras närmare, men också delar som ligger till grund för 
analysen. Teoretiska utgångspunkter är grunden till analysen och baserar 
sig på akademiska texter ur det kulturgeografiska fältet men också från 
det etnologiska fältet.  

Därefter följer en bakgrund till projekt, som både förklarar vad som gör 
det intressant att studera just Frizon men också hur det är relevant i en 
större kontext. Efter det gås metodavsnittet igenom, där tyngd har lagts 
på att förklara diskursbegreppet och diskursanalysen. Vissa delar ur 
litteraturgenomgången är också viktiga för metoden.  

Efter detta följer resultatet, där analysen av varje dokument gås igenom. 
I diskussionen diskuteras förändringarna av diskursen i dokumenten och 
diskuteras i relation till frågeställningarna. Studien avslutas med en 
sammanfattning av slutsatserna.  
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2. BEGREPP OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

2.1 CENTRALA BEGREPP 
2.1.1 SOCIALKONSTRUKTIVISM 
Denna uppsats kommer att ha en socialkonstruktivistisk utgångspunkt, 
vilket innebär att verkligheten anses skapas av sociala relationer mellan 
människor (Nationalencyklopedin, 2016a). Det gäller den enskilda 
personen, människan som subjekt, samhälleliga strukturer men också 
det fysiska rummet (Gren, Hallin, 2003).  

Detta innefattar även det språkliga, vilket innebär att språkliga 
representationer också utgör en social konstruktion. Språk anses ofta 
också vara ett sätt att förmedla den verklighet som de sociala 
relationerna skapar (Gren, Hallin, 2003).  

Det socialkonstruktivistiska angreppssättet är brett men innebär ett par 
stycken grundpremisser som sammanfattas av Winther Jørgensen och 
Philipps (1999) utifrån Burr (1995). Kunskap eller hur vi uppfattar 
världen bör ses som någonting som är konstruerat och inte en objektiv 
sanning, därmed bör förhållningssätt till kunskap vara kritiskt. Detta är 
någonting som upprätthålls av sociala processer. Den syn vi har på 
världen och på kunskap är kulturellt och historiskt präglade, men det är 
föränderligt. Utifrån vår syn på världen finns det vissa handlingar som 
blir en naturlig följd av den synen, vår syn på världen påverkar därmed 
våra handlingar.  

Dessa handlingar kan också beskrivas som social praktik, som blir det 
som sätter ramarna för den sociala världen (Winther Jørgensen och 
Philipps, 2000).  

Socialkonstruktivismens förhållandesätt infattar inte bara att sociala 
relationer producerar en verklighet, den verkligheten reproducerar även 
sig själv (Gren, Hallin, 2003). 

2.1.2 DET OFFENTLIGA RUMMET  
Enligt Massey (1994) ska platser förstås som sociala konstruktioner och 
som processer. Den sociala verkligheten speglas i den rumsliga 
organiseringen, men den rumsliga organiseringen påverkar i sin tur även 
andra sociala strukturer; och den i likhet med andra sociala 
konstruktioner reproducerar sig själv. Platser är därmed heller inte 
statiska med en egen inneboende essens, utan platser och dess betydelse 
är alltid i förändring. Den rumsliga aspekten innebär också att platser 
påverkar varandra, och platser bör inte bara ses som processer utan även 
som relationella (Massey, 1994).  
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Det offentliga rummet bör också förstås som en social konstruktion, en 
plats som speglar den sociala verkligheten. Det är också en fysisk plats 
som är den del av den bebyggda miljön som är öppen för alla att besöka 
och att använda sig av (Nationalencyklopedin, 2016b).   

2.1.3 KÖNSMAKTSORDNINGEN  
Definitionen av könsmaktsordningen för denna studie baserar sig på 
Yvonne Hirdmans användning av genus och genusordningen i artikeln 
Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning 
(1988) samt beskrivningen av könsmaktsordningen i den statliga 
offentliga utredningen om föräldraförsäkringen från 2005 (SOU 
2005:73).  

Könsmaktsordningen syftar till den strukturella ordningen av kön i 
samhället, som fungerar utifrån två principer. Den första är att 
förhållandet mellan manligt och kvinnligt är dikotomisk, de är varandras 
motsatser och ska hållas åtskilda. Det andra är att ordningen har en 
hierarki, där gruppen män står över gruppen kvinnor.  

Kön syftar här på det sociala könet, genus. Hirdman (1988) använder sig 
genomgående av genussystemet, medan könsmaktsordning används i 
SOU:n (2005). Det är dock samma fenomen som beskrivs. Kön och 
könsmaktsordningen är de ord som kommer användas i denna text.  

2.1.4 JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV 
Jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och 
skyldigheter i livet, det ska inte finnas någon skillnad mellan kvinnor och 
män (Nationalencyklopedin, 2016c).  Vilket ska gälla för alla aspekter av 
livet, från politiskt makt till lika lön för lika arbete.  

Jämställdhetsbegreppet ska inte förväxlas med jämlikhet, jämlikhet 
syftar på att alla människor är lika mycket värda medan jämställdhet 
endast belyser förhållandet mellan kvinnor och män 
(Nationalencyklopedin, 2016c).   

Umeå kommun beskriver i sin jämställdhetspolicy (2011) begreppet 
jämställdhetsperspektiv, vilket innebär att uppmärksamma hur kvinnor 
och män påverkas av förslag eller beslut och framförallt användas till att 
synliggöra hur resurser och makt fördelas mellan könen. Inom denna 
kontext utgår begreppet också ifrån att i dagsläget så är fördelningen 
ojämn, med fördel till männen.   
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2.2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE FORSKNING 
2.2.1 RÄDSLANS GEOGRAFI  
Feministisk geografi är en del inom det kulturgeografiska 
forskningsfältet och teoribildningen, och den kombinerar feministisk 
teori med geografisk teori (Gren, Hallin, 2003).  Den feministiska 
geografi uppstod som en reaktion på avsaknaden av perspektiv på kön 
inom kulturgeografin, både att synliggöra kvinnors plats i det geografiska 
men också som kritik mot att kulturgeografin ansågs könsneutral men att 
den i allra högsta grad var manligt präglad (Gren, Hallin, 2003).   

Ett ämne som många feministiska geografer har intresserat sig för är 
kvinnors användning av det offentliga rummet, eller snarare den 
begränsade användningen av den. Det har varit fokus för mycket 
forskning inom det feministiska geografiska fältet (Sandberg, 2011). 
Kvinnors begränsade användning av det offentliga rummet är någonting 
som getts namnet rädslans geografi. Rädslans geografi beskriver 
kvinnors rädsla för övergrepp i det offentliga rummet och rädslan för 
detta gör att kvinnor begränsar sitt rörelsemönster i det offentliga 
(Listerborn, 2001).  

Begreppet lanserades av Gill Valentine (1989) i en stor undersökning där 
hon även beskriver att kvinnor ändrar sina rörelsemönster inte bara är 
till följd av rädsla för själva övergreppet utan också på grund av att om 
kvinnor blir överfallna läggs skulden på dem själva. Listerborn (2002) 
beskriver att Valentine också var den forskare som applicerade ett 
maktperspektiv på kvinnors rädsla, att kvinnors rädsla i det offentliga 
rummet är det rumsliga uttrycket av patriarkatet.  

Massey (1994) beskriver också detta, hur kön spelar en stor roll i hur 
platser konstrueras och framförallt så spelar kön in i våra upplevelser av 
dem. Denna upplevelse och känsla inför en plats är det som gör att 
rörelsemönstret påverkas.  Samtidigt så påverkar den konstruktionen av 
plats också hur kön konstrueras.  Utifrån det Valentine (1989) och 
Massey (1994) lägger fram utifrån sin forskning, så påverkar 
könsmaktsordningen hur det rumsliga organiseras och att den rumsliga 
organiseringen därmed speglar en manlig överordning.   

Kvinnors rädsla i det offentliga rummet har visat sig i tidigare forskning 
att inte bero på hur det fysiska rummet är utformat utan snarare med 
vem som bestämmer och har makt över rummet skriver Sandberg (2011). 
Rädslans geografi och den ojämna fördelningen av makt som den är ett 
resultat av gör att det skapas rätt och fel sätt för kvinnor att använda sig 
av det offentliga rummet, vilket leder till att kvinnor inte känner att de 
har makt eller kontroll över det offentliga rummet sammanfattar 
Sandberg (2011) det till.  
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Forskningen kring rädslans geografi visar på hur rädslan är kopplad till 
könsmaktsordningen, men också att den i likhet med andra sociala 
konstruktioner också reproduceras (Sandberg, 2011). 

2.2.2 THE ANALYTICAL-PRACTICE PARADOX  
Sandberg och Rönnblom (2015) undersöker i artikeln ”I don’t think we’ll 
ever be finished with this: Fear and safety in policy and practice”, hur 
personer som arbetar med säkerheten i Umeå definierar rädslan för våld 
i offentliga rum och vad dem tänker kring säkerhet i det offentliga 
rummet.  

Sandberg och Rönnblom presenterar ett fenomen som de kallar för The 
analytical-practice paradox. Paradoxen syftar på att de åtgärder som 
görs för kvinnors säkerhet och trygghetskänsla ofta är kortsiktiga 
lösningar. Det är lösningar på problemen som skapas av maktobalansen 
mellan könen och inte åtgärder för att motverka maktobalansen.  
Personer som arbetar är ofta medvetna om att de lösningar som görs inte 
är tillräckliga, men också att det är svårt på kort sikt att göra något mer 
än den typen av åtgärder. Den offentliga organisationen som den ser i 
dagsläget möjliggör inte att andra åtgärder kan göras, än plåster-på-
såren lösningar.  

En vanlig sådan lösning är att förbättra belysningen, vilket kan leda till 
att kvinnor känner sig säkrare på platsen när de använder den. Att 
förbättra belysningen gör dock ingenting för att förändra maktbalansen 
mellan könen. De bemöter problemet för den enskilda kvinnan som 
använder platsen men det gör inte att ursprunget till att kvinnor känner 
sig otrygga i det offentliga rummet åtgärdas (Sandberg, Rönnblom, 
2015).  Sandberg och Rönnblom beskriver också att fokus på metod och 
praktiska verktyg stämmer väl in på svensk jämställdhetspolitiken, att 
jämställdheten ska integreras i alla andra frågor och inte vara en separat 
fråga på sidan av.  Den svenska jämställdhetspolitiken fokuserar i 
allmänhet mycket på praktiska och tekniska lösningar. Fokus på 
praktiska lösningar gör dock att diskussionerna kring makt blir lidande, 
vilket artikelförfattarna beskriver som en generell trend inom de 
offentliga. En form av av-politiserande.  

Det skapar också ett annat politiskt problem kopplat till rummet, att det 
skulle vara det fysiska rummet och dess utformning som skapar 
otryggheten och inte något annat; det blir därmed den fysiska 
utformningen som ändras på och som blir fokus. Författarna anser att 
det inte rör sig om att det är med mening som problemen görs till 
praktiska eller bara kopplat till det fysiska rummet, utan en effekt av 
diskursen. Ett problem som de poängterar dessutom syns i fler områden 
än inom planeringen 
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Rönnblom och Sandberg drar slutsatserna att det är mer som behöver 
göras för att offentliga rum ska bli trygga än bara förändringen av det 
fysiska rummet, och att idag så adresserar det som görs kvinnors rädsla 
men utmanar inte egentligen den manliga överordningen.  

2.2.3 MEDBORGARDIALOG OCH KOMMUNIKATIV PLANERING 
Kommunikativ planering är en motreaktion mot den så kallade rationella 
planeringen, som bygger på en tanke om att det den fysiska gestaltningen 
som ska vara en problemlösare. Grundtanke för den kommunikativa 
planeringen är att processen till lösningen är lika viktig som lösningen, 
och att detta sker genom fungerande dialog mellan många berörda parter 
(Hermelin, 2013).  

Nyström och Tonell (2012) beskriver att medborgarinflytande kan vara 
ett sätt för planerarna eller kommunen att skaffa sig kunskap inför 
planeringen, men att för att uppnå verkligt inflytande så måste 
kommunerna vara beredda att släppa lite på kontrollen. Ett verkligt 
inflytande från medborgare i planeringen är någonting som kräver 
mycket av kommunen, men något som är gynnsamt i slutändan. Det kan 
innebära att kommunen får en större förståelse för vad det allmänna 
intresset är, det blir mer demokratiskt vilket leder till en större respekt 
från båda sidor men också att planeringen blir mer långsiktig (Nyström, 
Tonell, 2012).  

I sin bok The death and life of the great american cities (Jacobs, 1961) så 
observerar Jacobs hur de områden som döms ut som slumområden är de 
områden vars invånare som i statistiken verkar må bäst. Skillnaden mot 
resten av staden som Jacobs lägger märke till är att invånarna i dessa 
områden har lagt ner tid och pengar på att förvalta och utveckla sitt eget 
område, bland annat har fasader rustats upp utan involvering från 
staden. Detta kontrasterar Jacobs mot en fastighet där staden varit 
involverad vars gräsmatta utanför inte används utan snarare avskys av de 
boende, och en av de boende formulerar att avskyn bottnar i att ingen 
brydde sig om vad de boende faktiskt ville att ytan skulle användas till; 
ytan presenteras som något fint och vackert av staden men det var inte 
de som de boende ville ha.  

Jacobs (1961) bok är inte dagsaktuell och Jacobs var själv inte forskare 
utan en samhällsplaneringskritiker, ändå är det som beskrivs ovan 
relevant även idag. Det Jacobs visar på hur inflytandet och känslan av 
ägandeskap över de platser som en person använder sig av skapar 
positiva effekter, och troligen utformningar som är hållbara i längden.    

2.2.4 KLASSIFICERING OCH KATEGORISERING  
I boken Kulturanalyser skriven av Billy Ehn och Orvar Löfgren (2001) 
som utgår ifrån etnologisk forskning beskriver Ehn och Löfgren hur 
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människan organiserar världen genom att inte bara namnge saker utan 
också skilja dem från varandra, det som är en sak kan inte vara de andra. 
Här listas bord och stol, växter och djur men också män och kvinnor.  

Ibland rör det sig inte bara om att skilja ifrån varandra, utan de olika 
kategorierna är också varandras motpoler. I västerländska kulturer, och i 
en svensk kontext som boken syftar på, läggs det ofta ett värde i vilken av 
dessa poler som nämns först. Den första är den positiva och den andra är 
den negativa (Ehn och Löfgren, 2001).  

Ehn och Löfgren (2001) exemplifierar med ”upp och ner, framåt och 
bakåt, aktiv och passiv […] god dålig – samt manligt och kvinnligt”.  
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3. BAKGRUND  
 

En del av de nationella miljökvalitetsmålen innefattar målet om God 
bebyggd miljö, som avser att den byggda miljön ska vara hållbar och inte 
bara ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv utan även ur ett socialt 
perspektiv. Sociala perspektivet definieras vidare i en nedbrytning av det 
nationella målet om God bebyggd miljö. Det ska finnas en god 
vardagsmiljö som ska utgå ifrån människors behov och att människor 
inte ska utsättas för säkerhetsrisker i den byggda miljön samt att 
säkerhetsperspektiv ska finnas med i planeringen av infrastrukturen 
(Boverket, 2016a).  

Statistiska centralbyrån, SCB, sammanställer vartannat år en publikation 
som heter På tal om kvinnor och män, där statistiken kopplat till 
jämställdhet presenteras (Statistiska centralbyrån, 2014a). En del av 
publikationen presenterar utifrån kön och ålder hur stor andel som 
känner sig otrygga under utevistelse på sena kvällar men också hur stor 
andel som mycket eller ganska ofta väljer en annan väg eller färdsätt på 
grund av oro för att utsättas för brott. Kvinnor anger i större utsträckning 
att dem är rädda utomhus under sena kvällar men också att de i större 
utsträckning mycket eller ganska ofta ändrar sitt rörelsemönster på 
grund av oro för att bli utsatta för brott.  Andelarna ligger på liknande 
nivåer både i publikation från 2012 (SCB, 2012) och från 2014 (SCB, 
2014b). 

I publikationerna från 2012 (SCB, 2012) och från 2014 (SCB, 2014b) 
anger nästan 30 % av kvinnorna i gruppen 16-24 år att dem mycket eller 
ganska ofta väljer en annan väg eller färdsätt på grund av oro för att bli 
utsatta för brott.  Det innebär en inskränkning av rörelsemönster baserat 
på kön. Vidare betyder det också att den byggda miljön inte upplevs som 
säker för alla, vilket innebär att arbeta med jämställdhet i planeringen 
blir en betydande del av arbetet med målet om God bebyggd miljö.  

Boverket är ansvarig myndighet för målet God bebyggd miljö och målet 
är en del av de nationella målen för fysisk planering från Boverkets sida 
(Boverket, 2016b). Boverket arbetar också med jämställdhet i 
planeringen på ett nationellt plan. En satsning som pågått under en 
längre tid som heter ”Stöd för jämställda offentliga miljöer”. Inom ramen 
för detta delar Boverket ut pengar till kommuner för att de ska skapa 
jämställda offentliga miljöer.  
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Ett av de projekt som fått stöd från Boverket inom ramen för denna 
satsning är Umeå kommun, Umeå kommun har fått medel från Boverket 
för att gestalta delar av Årstidernas park utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Projektet har senare fått namnet Frizon, och det 
är detta projektet och dess process som kommer att vara fokus för denna 
studie.  

3.1 UMEÅ KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSARBETE 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder (World Economic 
Forum, 2015) och där Umeå är en av de kommuner som anses ha 
kommit långt i sitt arbete. Umeå kommun deltar i Sveriges Kommuner 
och Landstings projekt ”Modellkommunerna” som är 
jämställdhetsprojekt där de svenska kommuner som ligger långt fram 
med sitt eget jämställdhetsarbete ingår. Dessa kommuner utbyter 
erfarenheter om hur man kan arbeta och med målsättning att kunna ta 
fram metoder för kommuner kring hur de ska arbeta med jämställdhet 
(Jämställ NU, 2015).   

”Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun” är ett 
strategidokument för jämställdhetsarbete i Umeå för åren 2011 -2014, 
det beskriver hur Umeå kommun i dagsläget arbetar med jämställdhet, 
men också hur det framöver ska fortskrida. Strategidokumentet 
innehåller en genomgång av Umeå kommuns organisation kring 
jämställdhetsarbetet, och beskriver både konkreta åtgärder som ska 
genomföras men också långsiktiga mål med jämställdhetsarbetet. Umeå 
kommun har ett övergripande mål kopplat till jämställdhet, och som 
kommunen ska jobba aktivt med för att uppnå.  

”Att skapa förutsättningar för att kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv.” 

(Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun, Umeå kommun, 2011a) 

En utgångspunkt för Umeå kommuns jämställdhetsarbete är att det finns 
en social konstruktion av kön som gör att män och kvinnor tillskrivs 
egenskaper enbart på grund av deras biologiska kön.  Enligt 
strategidokumentet är även maktperspektivet centralt, de sociala 
konstruktionerna av kön tillskrivs inte enbart egenskaper utan de 
värderas också; där män värderas högre än kvinnor. Detta leder till att 
kvinnor inte har lika mycket makt som män (Umeå kommun, 2011a).  

Dokumentet går igenom strategiska principer för arbetet, men också vad 
som anses vara framgångsfaktorer i jämställdhetsarbetet. En strategi och 
framgångsfaktor som lyfts är ”Jämställdhetsintegrering”. Det innebär att 
jämställdhetsarbetet ska vara en del av allt kommunen gör och på alla 
nivåer, det ska inte vara någonting som görs på sidan av.  Andra faktorer 
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som lyfts är att allt jämställdhetsarbete ska baseras på kunskap, och att 
kommunen använder sig av könsuppdelad statistik för att belysa 
skillnader mellan män och kvinnor. Samtidigt efterlyser Umeå kommun 
ännu mer kunskap och framförallt en djupare genusanalys i det material 
som används för att det ska kunna användas ordentligt. Här lyfts också 
genusperspektiv som ett en viktig faktor, och ett genusperspektiv som 
kopplas genusvetenskap och forskning.  

Umeå kommun har valt ut fyra prioriterade områden i sitt 
jämställdhetsarbete, områdena är Makt och inflytande, Hållbar 
utveckling, Medborgarservice och Livsmiljö. Under området Livsmiljö 
lyfts Könsrelaterat våld fram som ett fokusområde. 

HAGAMANNENS PÅVERKAN PÅ DET OFFENTLIGA RUMMET I UMEÅ  
En påverkansfaktor av jämställdhetsarbetet i Umeå kommun kan 
kopplas till Hagamannen och hur det påverkade Umeå som stad. 
Hagamannen eller Niklas Lindgren som är hans namn är en dömd 
serievåldtäktsman som var aktiv under år 1998 till 2006 i Umeå, och har 
dömts för nio våldtäkter under den perioden men också misshandel och 
försök till mord i samband med våldtäkterna. Linda Sandberg har i 
avhandlingen ”Fear of violence and gendered power relations - 
Responses to threat in public space in Sweden” (2011) studerat hur 
invånare i Umeå beskriver och pratar om rädsla i offentliga rum kopplat 
till Hagamannen. Sandberg har också studerat vad hotet från 
Hagamannen har betytt för Umeå som stad.  

Sandberg beskriver hur Hagamannen påverkade Umeå under tiden som 
han var aktiv men också en bit efter gripandet. Hur Umeå hade 
förvandlats från en större stad med en trygg småstadskänsla till att vara 
fast i ett skräckgrepp från Hagamannen, ett skräckgrepp som utmanade 
både stadens självbild men som också påverkade hur människor rörde 
sig i staden.  Förutom att Hagamannen var aktiv under många år och att 
våldtäkterna var ovanligt grova med inslag av också grovt våld, fanns det 
inget tydligt mönster bland hans offer. Det skapade en bild av att alla 
kvinnor i Umeå var potentiella offer för Hagamannen.  

Hagamannen fick på flera vis Umeå att agera som ett kollektiv, hans 
brott påverkade inte enbart en liten grupp av människor utan en hel stad. 
Sandberg (2011) citerar en artikel ur Västerbottens-Kuriren, den största 
lokaltidningen i Umeå, som beskriver detta kollektiva agerande. De 
beskrivs hur Umeås befolknings kollektiva agerande skiljer sig från hur 
kollektiv som städer brukar agera på denna form av yttre hot. Det 
arrangeras självförsvars-kurser och nattvandringen men också samtal 
om manlighet; befolkning i Umeå enar sig på flera olika sätt gentemot 
Hagamannen (Sandberg, 2011).  
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Kvinnor i Umeå började också begränsa sitt utrymme i det offentliga 
rummet, till följd av rädslan men också på grund av det var det som 
förväntades att de skulle göra i enlighet med den då rådande diskursen 
(Sandberg, 2011). Den allmänna diskursen var att kvinnor skulle vara 
försiktiga när de rörde sig utomhus, till följd av hotet om att 
Hagamannen kunde attackera vilken kvinna som helst. Det var detta som 
föranledda de olika arrangemangen som nattvandringar, en kollektiv 
angelägenhet att ta hand om varandra; och framförallt att ta hand om 
och beskydda kvinnorna. Detta får en effekt av att kvinnor inte bara 
begränsar sig i sitt rörelsemönster på grund av en enskild gärningsman 
men också att det reproducerar mäns makt över rum.  

Sandberg (2011) beskriver även ett paradoxalt förhållande kopplat 
kvinnornas rädsla kopplat till Hagamannen. Kvinnorna uppmanades att 
vara försiktiga och inte röra sig själva när det var mörkt, vilket 
förstärktes av angelägenheten att kvinnorna skulle tas hand om; att det 
inte var något som kvinnor längre klarade av själv. Samtidigt som 
rädslan togs på allvar beskriver Sandberg hur bland annat representanter 
från Polisen uppmanade till lugn och att inte överdriva oron. Kvinnorna 
skulle vara rädda och tas om hand om men de skulle inte vara för rädda.  

Under tiden som Hagamannen var aktiv genomförde Umeå kommun 
åtgärder för att se till att kvinnor skulle känna sig säkrare, och motverka 
de negativa effekterna av att ha en serievåldtäktsman aktiv inom 
kommunen. Umeå kommun bemötte detta bland annat genom att rikta 
ännu mer fokus mot stadens fysiska utformning, och koppling mellan 
rummet och säkerhet.  

Umeå kommuns fysiska planering har mer och mer utvecklats till att 
inkludera ett jämställdhetsperspektiv, där Hagamannens gärningar och 
grepp om staden har bidragit till den utvecklingen.  I den fördjupade 
översiktsplanen (Umeå kommun, 2011b) beskriver Umeå kommun hur 
viktigt det är att arbeta med säkerhet och upplevelsen av trygghet i de 
offentliga rummen och hur det påverkar människors rörelsemönster i 
staden.  Det syns också i jämställdhetspolicyn där parker är i fokus men 
också att jämställdhet som ska vara någonting som genomsyrar allt 
arbete som Umeå kommun gör. 

JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIVET I PLANERINGEN  
Inkludering av jämställdhetsperspektivet i planeringen återfinns också i 
att inom SKL:s projekt Modellkommuner för jämställdhet, är det just den 
aspekten som lyfts från Umeå kommun i projektet. Umeå tillsammans 
med Malmö är de städer som kommit längst med att arbeta på detta sätt 
enligt Linda Gustafsson (kommunikation, 2016), jämställdhetsstrateg på 
Umeå kommun.  
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Ett projekt som genomfört under senare år av Umeå kommun är 
ombyggnation av gångtunneln som går under Järnvägstorget till 
stadsdelen Haga i Umeå. Tunneln går under namnen Lev-tunneln eller 
Sara Lidman-tunneln. Projektet har finansierats tillsammans med 
Boverket (Umeå kommun, 2014a) och under gestaltningen har ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv anlagts. Målsättning har varit att skapa en 
passage som kvinnor och män ska kunna använda dygnet runt och känna 
sig trygga (Umeå kommun, 2014a).  Detta har lett till att i utformningen 
av tunnelns så har tunnelns fått breda nedfarter med mycket ljusinsläpp, 
uppgångar i mitten samt att inga skarpa hörn finns i tunneln. Resultatet 
blir att det blir en ljus tunnel med stora möjligheter att överblicka hela 
tunneln och inga ställen där okända personer kan gömma sig. 

3.3 FRIZON  

Frizon är det projekt som kommer att vara fokus för denna studie. 
Projektet startade under 2014 och är ett projekt som medfinansieras av 
Boverket tillsammans med Umeå kommun, från medel avsatta till 
kommuner och som är riktade till att skapa jämställda offentliga miljöer 
(Boverket, 2016c). Det var under projektets gång som namnet Frizon 
antogs. Projektet ska ses som en fortsättning och påbyggnad från det 
arbete som är gjort med Lev-tunneln.  

Från Umeå kommuns sida ville kommunen i samband med detta projekt 
prova fram nya metoder av medborgardialog men också att dem har fått 
kännedom om att många unga tjejer kände sig otrygga i det offentliga 
rummet. Det baserar sig på resultaten från Ung14-enkäten, som är en 
enkät som högstadie- och gymnasieungdomar fyller vartannat år (Umeå 
kommun, 2014b).  En annan aspekt som gjorde att fokus blev offentliga 
rum var att Umeå kommun observerat att flickor lämnar lekplatserna i 
en tidigare ålder än pojkar. Det har lett till att kommunen har frågat sig 
vart tar dessa flickor vägen, och varför använde de inte det offentliga 
rummet i lika stor utsträckning som pojkarna (kommunikation med 
Linda Gustavsson, 2016).  
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Figur 1. En karta över Umeå centrum där Årstidernas park är ut markerat (Umeå 
kommun, 2015b).  

Projektet har haft som syfte att gestalta en parkmiljö som en del av 
Årstidernas park utifrån en dialogprocess där unga tjejer i högstadie- och 
gymnasieålder har deltagit i flertal olika workshops där de fått diskutera 
hur de upplever staden och de offentliga, men också hur de ser på 
förväntningar av dem i det offentliga rummet och kvinnorollen. Träffarna 
ledde också till en konstutställning på den delen av parken som ska 
gestaltas. Det var under den delen av processen som namnet Frizon 
myntades, på grund av att de tjejer som deltagit uttryckte att det 
framförallt ville ha en plats fri från ett flertal olika saker. Exempelvis vill 
dem ha en plats fri från våld, fri från mörka och trånga utrymme och fri 
från förväntningar. Från sammanställningen av dialogarbetet så 
beskriver dem som deltagit att det konstant finns förväntningar på dem 
som tjejer, och att detta ofta är dubbla förväntningar.  

 

”Det förväntas av dig att du aldrig gnäller men att du alltid säger vad 
du tycker. 

Du förväntas sminka dig så du ser osminkad ut 

Du förväntas vara social och att vara hemma 

Du förväntas vara vältränad och svag” 

(Citerat ur sammanställning av dialogarbetet, från Umeå kommun till vinnarna av 
upphandlingen) 
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Figur 2.  Egen bild på två av vykorten 

 

Önskemålen om ett skapande av en frizon har också tryckts på vykort 
som används för att sprida projektet samt i konstutställningen. 
Utställningen flyttades senare till Västerbottens museum där den i juni 
2016 fortfarande finns kvar.  

Vilka som ska få gestalta området har sedan upphandlats av Umeå 
kommun. I samband med en kommunal upphandling ska lagen om 
offentlig upphandling (SFS 2007:1091) följas och som specificerar hur en 
upphandling ska gå till, dessutom fick projektgruppen vara med för att ta 
fram en utvärderingsmodell som skulle följas i värdering av de olika 
anbuden. Upphandlingen vanns av arkitektbyrån Tyréns och det är tänkt 
att området i parken ska färdigställas under sommaren 2016. 
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4. METOD  

4.1 VAL AV FORSKNINGSMETOD 

Avsikten med denna studie har varit att studera hur offentliga rum kan 
planeras för att vara trygga för kvinnor, och att använda Frizon som ett 
exempel. På grund av det är sociala strukturer och konstruktioner som 
ska studeras, har denna studie ett kvalitativt angreppsätt.  

I samband med denna studie så har jag haft kontakt med Umeå kommun 
genom deras jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson, kontakten har också 
varit löpande under arbetets gång. Kontakten med Linda Gustafsson har 
också möjliggjort att kunna få ta del av fler detaljer kring Umeå 
kommuns jämställdhetsarbete än det som har varit skrivet i exempelvis 
jämställdhetsstrategin. Kombinationen av kontakt med Linda Gustafsson 
och litteraturstudier kring ämnet gjorde att fokus för denna studie blev 
processen som projektet har haft, snarare än den fysiska gestaltningen.  

Hur kvinnor använder det offentliga rummet är som framgått i 
litteraturgenomgången en fråga som handlar om makt. Därför har en 
analysmetod som är lämpliga att använda för att studera sociala 
strukturer använts. Diskursanalysen lämpar sig för analys av text i och 
med att den baserar sig på en analys av språket, med utgångspunkten att 
språk är en stor del i hur människan delar in och förstår sin omvärld 
(Boréus, 2011). Det kritiska angreppssättet av diskursanalysen syftar till 
att undersöka relationen mellan den diskursiva praktiken och det sociala 
sammanhanget (Winther-Jørgensen och Phillps 2000). Diskursiv praktik 
är en form av social praktik, men åsyftar konsumtionen och 
produktionen av text (Winther-Jørgensen och Phillps 2000). Den lämpar 
sig också i och med att det skrivs i dokument kommer få en effekt på hur 
den slutgiltiga gestaltningen av parken kommer att bli.  

Eftersom det är ifrågasättandet av en maktstruktur som ska studeras i 
texterna, kommer en kritisk diskursanalys att användas då det kritiskt 
angreppsättet syftar till att förstå kopplingen mellan den diskursiva 
praktiken och dess sociala sammanhang (Winther-Jørgensen och Phillps 
2000). Diskursbegreppet och analysmodellen kommer att beskrivas 
närmare i senare delar av detta avsnitt. 

För att kunna förstå processen som projektet genomgått blev en analys 
av de dokument som kan kopplas till projektet det som blev fokus för 
denna studie. En kritisk diskursanalys av ett flertal dokument från Umeå 
kommun samt från konsultbolaget Tyréns kopplat till Frizon utgör 
grunden för denna studie. De skriftliga dokument som kommer från 
Umeå kommun representerar kommunens ställningstagande och faller in 
under offentlighetsprincipen (2 kap §1, SFS 1949:105). Det vinnande 
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anbudet kommer inte från Umeå kommun men upphandlingen sker av 
Umeå kommun och det vinnande anbudet blir också en del av projektet. 
Genom att analysera hur diskursen har förändrats från det första 
dokumentet från Umeå kommun till det anbud som inkommit från 
uppdragstagarna som vann upphandlingen, för att kunna se hur 
projektet förhåller sig till könsmaktsordningen men också analytical-
practice paradox. I analysen blir fokus både hur det syfte som Umeå 
kommun formulerat i början viktigt men också förhållandet till 
paradoxen.  

Urvalet av data gås igenom närmare i kommande del. Även 
metoddiskussion och en reflexiv del kommer att vara en del av detta 
metod-avsnitt.  

4.2 DISKURSBEGREPPET OCH DISKURSANALYSEN  

Definitionen av diskursbegreppet kan göras på många sätt men 
grundläggande är att det följer idén om att den sociala konstruktionen av 
verkligheten speglas i språket (Watt Boolsen, 2007), att det mönster av 
värderingar och sanningar för ett sammanhang också är ett mönster som 
återfinns i språket (Winther-Jørgensen, Philipps, 2000). Eftersom att 
detta mönster skapas av sociala aktörer som hela tiden producerar och 
reproducerar verkligheten, blir mönstret och diskursen också subjektiv. 
En diskurs blir därmed ingenting som är en objektiv sanning utan 
sanning ur de sociala aktörernas ögon (Watt Boolsen, 2007).  

Diskursanalysen har som mål att förstå vad denna sanning är, vilken 
verklighet är det som har konstruerats och som fortsatt konstrueras. 
Eftersom utgångspunkten är att det speglas i språket, men också att 
språket är en del av det så är diskursanalysen en språklig analys (Watt 
Boolsen, 2007).  

Användningen av diskursanalys som metod innebär inte bara att 
använda sig av en specifik metod utan Winther-Jørgensen och Philipps 
(2000) beskriver hur de finns andra premisser som måste finnas med i 
användandet av diskursanalysen. Till diskursanalysen som metod följer 
också en viss typ av teori, som bygger på en socialkonstruktionistisk 
grund och att tolkningarna sker med utgångpunkten att samhället är en 
social konstruktion.  

Diskursanalys kan genomföras på flera olika sätt och är anpassningsbar 
till vad för data som finns och vad som är syftet med en studie. Denna 
studie kommer att baseras på som tidigare nämnt en kritisk 
diskursanalys.  

4.2.1 KRITISK DISKURSANALYS 
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Det kritiska angreppssättet syftar till att undersöka relationen mellan 
den diskursiva praktiken och det sociala sammanhanget, Winther-
Jørgensen och Phillps (2000) lyfter fem gemensamma drag för de 
kritiska analysverktygen: 

”(1) Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis 
lingvistik-diskursiv karaktär (2)Diskurs är både konstituerande och 
konstituerad (3) språkbruk ska analysera empiriskt i det sociala 
sammanhanget (4) Diskurs fungerar ideologiskt (5) Kritisk forskning ” 
(Winther- Jørgensen och Philips, 2000) 

Det kritiska angreppssättet utgår ifrån att diskurser både formar och 
speglar det sociala sammanhanget, men den har också som mål att 
blottlägga upprätthållandet och reproduktionen av makt (Winther- 
Jørgensen och Philips 2000).  

Det centrala målet med kritisk diskursanalys är att kartlägga 
förbindelsen mellan språkbruk och social praktik.  

Valet av ett kritiskt angreppsätt baserar sig på att den text som ska 
analyseras är offentliga dokument från Umeå kommun och Tyréns, som 
ska berätta om hur de i ett projekt ska jobba med att skapa ett offentligt 
rum utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vad tjejer vill ha. Det finns en 
tydliga vilja att förändra saker, då kommer detta speglas även i språket.  

En del av denna studie syftar till att undersöka om det finns sätt att 
planera offentliga rum på ett sätt som inte upprätthåller och 
reproducerar könsmaktsordningen, utan snarare ifrågasätter den. Därför 
är det lämpligt att använda en analysmetod som syftar till att blottlägga 
dessa strukturer i språket.  

4.3 ANALYSMODELL 

Den kritiska diskursanalysen som kommer att användas baserar sig på 
Faircloughs modell som beskrivs av Winther- Jørgensen och Philips 
(2000). Vid varje tillfälle som språk använd så blir det en kommunikativ 
händelse. En kommunikativ händelse har tre dimensioner i form av att 
den är (1) en text (2) en diskursiv praktik som producerar och 
konsumerar text och (3) en social praktik. Faircloughs modell är 
tredimensionell och baserar sig på dessa tre dimensioner, och alla tre 
dimensioner ska vara en del av analysen.  
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Figur 3: Faricloughs tredimensionell modell (Winther- Jørgensen och Philips, 2000). 

Det är viktigt att förstå att dimensioner hänger ihop med varandra men 
att det är fortfarande olika dimensioner av samma text. Analysen av 
texten bör fokusera på textens egenskaper medan analysen av den 
diskursiva praktiken fokuserar på hur texten bygger vidare på en redan 
existerande diskurs och att den som konsumerar texten också har en 
tidigare förståelse för diskursen. Det är i analysen av den sociala 
praktiken som annan forskning och teori används för att tolka texten 
(Winther- Jørgensen och Philips, 2000), i denna studie rör det sig om 
kulturgeografisk och etnologisk teori. 

Utifrån hur diskursanalysen fungerar som metod har inte en dimension 
analyserats en och en, utan analysen av de olika dimensionerna har fått 
växa fram parallellt då alla dimensioner är del av texten och påverkar 
varandra. I genomläsningen av texterna har dock texterna efter att lästs 
igenom en första gång genomlästs ytterligare gånger utifrån varje 
dimension. För att sedan analyseras i sin helhet, men i utgångspunkt i de 
olika dimensionerna.  

Alla dokumenten som ligger till grund för diskursanalysen är dokument 
som är offentliga handlingar, dessutom är de alla från Umeå kommun 
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bortsett från anbudet från den vinnande budgivaren. Det innebär att de 
faller inom offentlighetsprincipen som definieras i 2 kap. §1 i 
Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) och kan begäras ut av 
medborgare, men innebär också att det representerar Umeå kommuns 
åsikter och ställningstagande i olika aspekter.  

Utöver offentlighetsprincipen finns det 11 § i Språklagen (SFS 2009:600) 
som reglerar språkbruket i offentligverksamhet, som ska vara enkelt och 
begripligt. Utöver detta kan det också vara rimligt att anta att Umeå 
kommun har egna riktlinjer kring vad för språk som ska användas i de 
offentliga dokumenten.  Detta och antagandet att texterna troligen är 
författade av fler än en person, blir relevant för analysen. Både för hur 
texten är utformad rent språkligt men också det som faller inom den 
diskursiva praktiken, vem producerar texten och vem konsumerar texten.  

Detta har inneburit i analysen av texternas språkliga utformning har 
fokus framförallt lagts på textens struktur, i vilken ordning har olika 
delar presenterats i texten och hur stor andel av texten ägnas åt olika 
delar. Den teori som använts för att kunna analysera den sociala 
praktiken och den social verklighet som texten speglar, är den som 
presenterats i teori avsnittet. Teoridelen är i likhet med analysen 
någonting som har vuxit fram under arbetsgång.  

Diskursanalysen är gjord på varje enskilt dokument, och de enskilda 
diskursanalyserna är sedan jämförda med varandra. Detta för att kunna 
få en tydlig bild av vad för diskurser som finns i varje dokument. I och 
med att det är förändringen av diskursen som studeras så kommer 
utgångspunkten vara i projektansökan till Boverket, vilket både är det 
första dokumentet i kronologisk ordning men också det som specificerar 
Umeå kommuns syfte och ambition med projektet. Dock har även hur de 
olika dokumenten förhåller sig till varandra och inte bara till det första 
också diskuterats.  

Studien syftar också till att undersöka och diskutera det som Sandberg 
och Rönnblom(2015) beskriver som ”The analytical-practice paradox” 
kopplat till Frizon. Sandberg och Rönnblom (2015) beskriver att många 
åtgärder som görs för att öka kvinnors säkerhet inte ifrågasätter rådande 
strukturer och vilket dem anser vara en del av problemet. Vilket är 
anledningen till varför just ifrågasättandet av könsmaktsordningen blir 
det som analyseras närmare i texterna.  
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4.4 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR TILL ANALYSEN  

Valet av material har både baserat sig på vad som är möjligt att få ta del 
av från Umeå kommun men också för att dokumenten visar på en eller 
har en koppling till överlämning av projektet till en annan part antingen 
inom kommunen eller till anbudsgivarna.  

Det material som kommer att stå till grund för analysen är fem stycken 
dokument. Dessa dokument är:  

 

(1) Projektansökan som Umeå kommun skickat in till Boverket. 

(2) Delrapporten som Umeå kommun skickat in till Boverket.  

(3) Utvärderingsmodellen för de anbud som kommit in till Umeå 
kommun.  

(4) Projektbeskrivning för de som skulle skicka in anbud.  

(5) Det vinnande anbudet från Tyréns. 

I vissa avseende har inte hela dokumentet analyserats. Ansökan till 
Boverket består av flera stycken olika dokument, de dokument som har 
analyserats är bilagan till ansökningsblanketten då den innehåller själva 
ansökan. Anbudet från Tyréns består av fyra referensprojektet, varav 
varje består av en beskrivning samt en plankarta, och en lista på de 
personer som kommer att arbeta med projektet samt deras respektive 
CV. Referensprojekten skulle vara gestaltningar av offentliga miljöer som 
Tyréns tidigare har genomfört. Det är endast den skriftliga beskrivningen 
av referensprojektet som har analyserat, och de referensprojekt som ska 
visa på hur Tyréns har arbetat med ljusdesign har utelämnats. Den delen 
har utelämnats då det framförallt var en teknisk beskrivning kring 
ljusdesign som Tyréns genomfört innan.  

Under materialinsamlingen i mars 2016 så pågick projektet fortfarande, 
det innebär att materialet som Umeå kommun har om de senare stegen i 
process endast är arbetsmaterial och inget de kan dela ut.  Det innebär 
att det har pågått kommunikation mellan Umeå kommun och Tyréns 
efter det vinnande anbudet som inte har legat till grund för analysen. 
Tyréns har bland annat fått ta del av en sammanställning av 
dialogarbetet som har använts till beskrivningen av Frizon i bakgrunds 
avsnitt tidigare i denna studie.  

En aspekt som spelar in i delar av materialet är att de är framtagna för att 
en part ska få ett positivt besked och därmed också få pengar, detta gäller 
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framförallt för ansökan från Umeå kommun till Boverket och för anbudet 
från Tyréns till Umeå kommun.   

4.5 METODDISKUSSION 

Att fokus har blivit det projektet och hur offentliga miljöer kan planeras 
ur ett jämställdhetsperspektiv beror på flera olika aspekter. Där den ena 
aspekten för studien är min insyn i arbetet med Frizon kopplat till rollen 
som ersättare i Umeå kommuns Jämställdhetsutskott, JUSK. Det var 
också i utskottet som jag hörde talas om projektet för första gången, och 
det fångade mitt intresse.  

Projektet har inte beslutats om av JUSK men utskottet har fått en 
inledande information samt löpande rapporter om arbetet om hur 
projektet fortlöpt. Dessutom tog beslutet av ansvarig nämnd om att söka 
och genomföra projektet under föregående mandatperiod när jag inte 
hade en ersättarplats i utskottet.  

Mina erfarenheter som förtroendevald fritidspolitiker innebär att jag 
både sitter på kunskap om hur kommunens politiska organisation 
fungerar men också på en kunskap kring projektet som annars hade varit 
svår att tillgodo se sig. De baserar sig på att jag som förtroendevald 
kunnat få ta del av dragningar av exempelvis arbetsmaterial som 
kommunen annars inte lämnar ut.  

Det har gjort att jag redan innan arbetet med denna studie påbörjats 
redan haft god insyn i de olika delarna av projektet och processen kring 
det. Denna insyn har bidragit till fokus både på projektet i sin helhet men 
också valet att kolla närmare på den process som projektet haft inom 
kommunen, att vilja undersöka om syftet med projektet följer med 
genom kommunens hela planeringsprocess eller om det ändras under 
vägen. Min roll som förtroendevald och den insynen som följer med det 
innebär också att jag måste vara extra medveten om min egen position 
och roll.  

I min analys har det inneburit att jag har försökt att vara extra kritisk 
mot de delar som är skrivna av Umeå kommun och att de slutsatser jag 
drar också kan tydligt kopplas till annan forskning, då Umeå kommun 
har ett ingångssätt i detta projekt utifrån en analys av kön och makt som 
jag håller med om.  Det har också påverkat i den mening att jag inte valt 
att ha ett syfte som fokuserar på om projektet har varit lyckat eller om 
kommun skulle ha jobbat på andra sätt, då min åsikt i den frågan hade 
varit svårare att hålla objektiv.  

Studien hade kunnat kompletteras med intervjuer, men då för att få in 
andra aspekter i analysen. Genom att intervjua de tjejer som deltagit i 
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dialogprocessen eller de personer som var ansvarig för den hade en 
annan förståelse för metodutvecklingen och dess förhållande till ett 
ifrågasättande av könsmaktsordningen kunnat uppnås. Utifrån 
frågeställningar ansåg jag att textanalysen gav tillräckligt.  

En annan aspekt som har påverkat är att projektet ännu inte är avslutat, 
utan gestaltningen ska vara klar under sommaren 2016. Det valde jag att 
hantera genom att fokus för studie blev processen för projektet inom 
kommunen och även från anbudvinnarna. Hade projektet varit klart 
skulle också perspektiv på hur väl gestaltningen matchar det som tjejerna 
uttryckt under dialogprocessen också kunnat vara en del av analysen.  

Umeå kommuns jämställdhetsstrategi gäller egentligen endast fram till 
2014, men i och med att Frizon startade 2014 så är den ändå relevant för 
projektet. Det är också det dokumentet som finns att tillgå på Umeå 
kommuns hemsida när dem presenterar sitt jämställdhetsarbete. 
Detsamma gäller statistiken från SCB om kvinnors begränsningar av 
rörelsemönster, som är tagna från 2012 och 2014. Det var dessa siffror 
som kommunen hade att tillgå men också för att det var den statistiken 
som är hänvisade till av exempelvis Sandberg och Rönnblom.  
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5. RESULTAT  

5.1 DISKURSANALYS AV DOKUMENTEN  
5.1.1 UMEÅ KOMMUNS ANSÖKAN TILL BOVERKET 
Texten är en bilaga till ansökan (Umeå kommun, 2014b) till Boverket för 
att få pengar till att färdigställa en del av en park, inom Årstidernas park. 
Bilagan är den del av ansökan som innehåller motiveringen till varför 
Umeå kommun vill genomföra projektet och hur planerna ser ut. Det är 
en text som har producerats av en kommun för att läsas av en annan 
myndighet, med målet om att denna myndighet ska ge kommunen 
pengar. Själva ansökan är ett formulär med tydliga instruktioner medan 
bilagan är löpande text som beskriver vad Umeå kommun vill göra med 
pengarna om de skulle få tilldelat stödet.  

Bilagan är sju sidor och det som först beskrivs av Umeå kommun är 
vilken del av kommunen som är ägare av projektet och under vilken tid 
det ska genomföras. Vidare beskrivs vilka som är intresserade av 
området. Där listats medborgare, stadsbiblioteket, Kvinnohistoriskt 
museum, Kulturväven och Konstnärligt campus i den ordningen.  

Efter detta följer en bakgrund och en projektbeskrivning, bakgrunden 
beskriver Umeå kommuns jämställdhetsarbete men också vad det finns 
för visioner och strategier kring planeringen av staden kopplat till den 
fördjupade översiktsplanen. Umeå kommun beskriver hur kommunen 
vill jobba med metodutveckling för en inkluderande och delaktighet i 
planeringsprocessen inom ramen för projektet, och att detta kommer 
basera sig på tidigare erfarenheter inom Umeå kommun. Här beskrivs 
också synen på jämställdhet och jämställdhetsarbete, vilket är taget ur 
Umeå kommuns jämställdhets policy som också beskrivs i denna uppsats 
bakgrunds avsnitt.  

I ansökan beskrivs inte bara kön som en social konstruktion, utan även 
det offentliga rummet beskriva av Umeå kommun som en social 
konstruktion. Umeå kommun beskriver också hur dem anser att platser 
påverkas av varandra. Detta kopplar an till Masseys (1994) beskrivningen 
av platser. Vilket också innebär att projektet startar i en utgångspunkt att 
platser är föränderliga och framförallt människor känslor inför olika 
platser som effekt. Dessa konstruktioner kopplar dem ihop med 
jämställdhet och Umeå kommuns jämställdhetsarbete. Det blir tydligt att 
dem gör kopplingen mellan de sociala konstruktioner och att kvinnor 
begränsas i sitt användande av det offentliga rummet.  

Att kvinnor i olika åldrar är begränsade i sitt rörelsemönster i det 
offentliga rummet i Umeå är ett problem för kommunen, men det är 
också ett problem som är kopplat till kön och makt.  
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”En utgångspunkt i Umeå kommuns jämställdhetsarbete är också 
förståelsen att det finns en social och kulturell konstruktion av kön. En 
annan central del i jämställdhetsarbetet är att utgå ifrån ett 
maktperspektiv.”  

Det Umeå kommun uttrycker är att dem vill utforska metoder för att 
genom fysisk planering bemöta problemet med kvinnors begränsade 
utrymme i det offentliga rummet. Metoder som:  

”bearbetar och utmanar traditionella strukturer i samhället som gör 
anspråk på den offentliga miljön” 

Detta ska ske i koppling till dialogarbetet och ska också ses som en del i 
Umeå kommuns övergripande planarbete. Projektet placeras därmed in i 
ett större sammanhang inom Umeå kommun, och inte bara ett engångs 
projekt.  

De resultat som Umeå kommun förväntar sig att få från projektet 
handlar om både om utvecklingen av nya metoder för dialogarbetet, men 
också resultat kring gestaltningen av parken. Av tre förväntningar på 
gestaltningen är den första denna:  

 ”En färdigställd lekyta/mötesplats i Årstidernas park med en 
utformning av hög kvalitet och efterfrågat innehåll som tilltalar en bred 
målgrupp och framförallt kvinnor och flickor. ”  

Både i beskrivningen av vad för metoder som dem vill utveckla, metoder 
som ska bearbeta och utmana strukturer, men också hur dem uttalat ska 
skapa något som framförallt har kvinnor och flickor som målgrupp; gör 
Umeå kommun kvinnor till en prioritering över män.  

Umeå kommun gör det tydligt i sitt syfte med projektet att kvinnors 
begränsade utrymme i det offentliga rummet är en fråga som handlar om 
makt. De lösningar som presenteras kopplar Umeå kommun till att dem 
vill arbeta med metoder som syftar till att inkludera och att vara 
medskapande till de offentliga miljöerna, för att det offentliga utrymmet 
ska vara attraktiva för kvinnor. Lösningarna fokuserar inte på hur dem 
vill utforma den park som åsyftas, utan hur Umeå kommun ska ta fram 
en gestaltning.  

5.1.2 UMEÅ KOMMUNS AVRAPPORTERING TILL BOVERKET   
Avrapporteringen (Umeå kommun, 2015b) är från Umeå kommun till 
Boverket, och är skriven i en löpande text. Rapporten är sju sidor och 
delas in i rubrikerna ”Kort beskrivning av hur projektet fortlöper”, 
”Spridning av projektet”, ”tidplan”, ”ekonomisk redovisning” samt 
”Ändringar och avvikelser”.  
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Avrapporteringen är inskickad till Boverket i oktober 2015, vilket är 
ungefär ett och ett halvt år efter ansökan var inskickad. Dokumentet ska 
informera Boverket om hur projektet fortlöper.  

I avrapporteringen beskriver Umeå kommun att projektet har fått 
namnet Frizon och att det är ett namn som kommer från dialogarbetet 
med de två grupperna med unga tjejer som dialogarbetet skett med. 
Tjejerna som deltagit vill ha ett offentligt rum som är fri från 
förväntningar, fri från rädslor och fri från otrygghet; en frizon. Vilket 
Umeå kommun då tagit som projektnamn.  

Umeå kommun inleder avrapporteringen med att skriva om det nya 
namnet men också om dialogarbetet, och hur de tjejer som deltagit 
upplevt dialogarbetet. Från tjejerna lyfter Umeå kommun att det som har 
diskuterat kring under dialogarbetet är både deras tankar kring staden 
men också tankar kring hur en jämställd plats kan se. Umeå kommun 
beskriver hur tjejerna inte bara fått prata kring temat utan också skapat 
konstuttryck kring temat.  

”Målet har varit att nå ett större djup i frågor om exempelvis tjejernas 
erfarenheter av olika förväntningar i olika stadsmiljöer och hur en bra 
plats är planerad. Vi har även besökt platsen i Årstidernas park där 
deras visioner ska gestaltas för att sedan byggas sommaren 2016.” 

Umeå kommun väljer att ge tjejerna och deras upplevelser både av 
staden och av projektet hittills första prioritering i det som rapporteras 
tillbaka till Boverket. Från dialogarbetet lyfter dem också ut att genom 
att skapa en utställning och tagit fasta på de tjejerna sagt om 
förväntningar, har tjejerna känt att de har bidragit med någonting som är 
viktigt.  

”Det blev ett bra avslut av projektet så långt och särskilt för tjejerna 
som fick se att deras visioner om en frizon- fri från förväntningar, fri 
från rädslor och fri från otrygghet var viktiga”  

Först efter att tjejerna åsikter och tankar har rapporterats om, så väljer 
Umeå kommun att beskriva annat arbete inom projektet. Projektgruppen 
har valt att göra en studieresa till Malmö för att se på liknande projekt 
som Malmö stad har genomfört, men också ett besök i Köpenhamn och 
Christiania. Studieresan gjorde innan analys och sammanställningen av 
materialet från dialogarbetet. Inom Umeå kommun har information om 
Frizon spridits, men också på externa event har det spridits information 
om projektet. Avrapporteringen avslutas med en tidsplan och en budget.  
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5.1.3 UMEÅ KOMMUNS PROJEKTBESKRIVNING OCH UTVÄRDERINGSMODELL FÖR 

UPPHANDLING  
Dokumenten (Umeå kommun, 2015b, Umeå kommun, 2015c) ska ligga 
till grund för de anbud som ska komma in till upphandlingen, för att de 
anbud som kommer ska kunna uppfylla de mål som Umeå kommun har 
med projektet. De som vill inkomma med anbud ska kunna läsa 
projektbeskrivningen för att kunna bilda sig en uppfattning om vad 
projektet innebär. Projektbeskrivningen är skriven i en löpande text, och 
har Umeå kommuns logga på sig.  

Projektbeskrivningen beskriver vad som har skett inom projektet men 
också vart inom Årstidernas park som Frizon placerar sig. Umeå 
kommun avslutar med att definiera vad som är förutsättningar och 
målsättningar för uppdraget.  

Uppdelningen signalerar att även om alla premisser är specificerade, är 
de två saker som benämns som förutsättningen av högre prioritet. Den 
första är att resultatet från dialogarbetet med de två grupper med unga 
tjejer ska ligga till grund för arbetet med gestaltningen av parken, den 
andra är att gestaltningen ska fungera med övriga delar av årstidernas 
park. Bland målsättningarna finns också det som tjejerna som deltagit i 
dialogarbetet uttryck, en mötesplats fri från förväntningar, rädsla och 
otrygghet.  

”Platsen ska utformas för att fungera som mötesplats för unga tjejer. 
Med utgångspunkt i helhetskonceptet Lugn och ro har dialogarbetet 
med gruppen unga tjejer diskuterat staden som en plats för trygghet, 
delaktighet och inflytande. Under vår och tidig höst 2015 har således 
olika metoder för dialog testats och baserat på resultatet ska en 
jämställd plats gestaltas och byggas i Årstidernas park sommaren 
2016.” 

Utgångspunkten i hur det ska gestaltas ska vara från dialogarbetet, men 
också att det ska vara utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Utifrån 
premisserna ska platsen även uppfattas som en trygg plats, både 
gestaltas för att vara trygg men också upplevas som fri från otrygghet. 
För att genomföra detta ska gestaltningen ha ett jämställdhetsperspektiv 
och fokus på att skapa en trygg plats. Det ska också basera sig på vad 
unga tjejer har uttryckt om det offentliga rummet i dialogarbeten.  

 

Utvärderingsmodellen är en del av upphandlingsprocessen och 
bestämmer hur olika delar av de anbud som lämnas in till Umeå 
kommun ska värderas, det hör ihop med projektbeskrivningen men 
anger de krav som måste uppfyllas av ett anbud för att kunna delta i 
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upphandlingen. Meningarna i dokument är kortfattad och är krav som 
ska uppfyllas.  

Upphandlingen går tillväga så att varje anbud får ett jämförelsetal och 
jämförelsetalet ska vara så lågt som möjligt, och det anbud med lägst 
jämförelsetal vinner upphandlingen. Umeå kommun har fastslagit vissa 
kriterier som måste vara uppfyllda och sedan ett par kriterium som kan 
graderas på en skala från 0,00 till 2,00. 0,00 bedöms vara när det har 
”Mycket stor relevans för uppdraget, ger ett stort mervärde”. 1,00 
bedöms vara när det har ” Stor relevans för uppdraget, ger ett mervärde”. 
2,00 innebär ”Inget mervärde”.  

Det som ska vara med i anbudansökan är fyra stycken referensprojekt 
som ska ha varit genomförda av de som lägger anbudet innan och det är 
dessa som utvärderingsmodellen syftar till att gradera på en skala. 
Anbudet består därför av gestaltningarna som anbudsgivarna tidigare 
har genomfört.  

Det första referensprojektet ska vara en offentlig miljö där jämställdhet 
har varit en viktig utgångspunkt, detta bedöms på en skala från 0,00 till 
2,00. Det andra ska vara ett projekt där invånardialog varit en viktig 
utgångspunkt, bedöms utifrån samma skala. Det tredje är exempel på 
ljusdesign i offentlig miljö, bedöms utifrån samma skala. Sista och fjärde 
referensprojektet är ett eget val och med en motivering till varför det 
valet, bedöms utifrån samma skala.  

Texten för utvärderingsmodellen är kortfattat och innehåller i princip 
ingen brödtext, utan det blir tydligt att det är ett mer tekniskt dokument 
än de andra. Jämställdhet och invånardialog är de två kriterierna på 
referensprojekt som listas först i modellen, samtidigt är det möjligt att få 
samma poäng för att ett referensprojekt som har stor relevans för 
uppdraget kopplat till jämställdhet som ett som är kopplat till ljusdesign.  

 

5.1.4 TYRÉNS VINNANDE ANBUD TILL UMEÅ KOMMUN  
Dokumenten från Tyréns (2015) är ett anbud för att vinna en 
upphandling, och som kom till Umeå kommun i mitten av december 
2015 och beslutet om vinnande anbud är daterat till ett par dagar efter. 
Det innehåller fyra stycken referensprojekt, som Tyréns tidigare har 
genomfört och som ska visa på att de ska kunna genomföra gestaltningen 
av parken inom Årstidernas park. Som beskrivet i metodavsnitt så 
utelämnas det tredje referensprojektet som gäller ljusdesign. Varje 
referensprojekt innehåller en beskrivning av projektet samt en 
motivering till varför det är valt som referensprojekt.  
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I det referensprojekt som ska visa på hur de har arbetat med 
jämställdhet, beskriver Tyréns att i samband med gestaltningen av en del 
av en park har det saknats representation från unga. Åtgärden har varit 
att ta med en tjejgrupp från området i dialogarbetet, och att målet med 
projektet har varit att skapa en plats som är en mötesplats för ”alla 
oavsett bakgrund, ålder och kön”.  

Att låta personer ur underrepresenterade grupper delta i dialog beskriver 
Tyréns som centralt för att skapa en mötesplats för alla, med alla menas 
personer från olika bakgrunder, olika åldrar och olika kön. Samtidigt i 
beskrivningen av dialogarbetet var det första när dem upplevde att unga 
personer saknades som en grupp med unga tjejer togs kontakt med.  

”Ungdomar och unga vuxna var underrepresenterade i gruppen och för 
att fånga upp deras önskemål och tankar fördes ytterligare en serie 
samtal med bland annat en nystartad grupp av unga tjejer i området.” 

I texten om referensprojekt 1 så sätts kön in som en markör bland flera 
andra, i detta fall bakgrund och ålder. Bakgrund kan i detta fall syfta på 
antingen socioekonomisk bakgrund eller etnisk bakgrund, det framgår 
inte. Kön blir inte bara en av flera saker att ta hänsyn till utan det blir 
också det som räknas upp sist.  

Jämställdhet och arbeta med jämställdhetsperspektiv innebär att kolla 
på hur kön påverkar olika situationer, med utgångspunkt i 
könsmaktsordningen. Det gör kön till den faktorn som ska studeras och 
förhållas till. Det gör att diskursen i dokument snarare rör jämlikhet, 
men inte jämställdhet.  

I det referensprojekt som ska visa på hur Tyréns har arbetat med 
invånardialog har dem presenterat en gestaltning av en parkmiljö i ett 
nytt bostadsområde. Där har de boende fått göra vandringar i området 
och diskuterat vad som de vill att det ska användas till, därefter har de 
boende fått delta i uppbyggandet av parken.  

Det som lyfts upp är både att det har genomförts en mångårig 
boendedialog, utan dem har även involverat de boende i gestaltandet av 
området. Genom att lyfta denna aspekt lyfter dem också att det som varit 
centralt har varit att involvera de boende i deras område, inte bara 
genom att få uttrycka åsikter om det utan faktiskt ges makt att fysiskt få 
bygga det.  
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”I den tredje fasen utfördes byggnationen av BMX-banan av de boende. 
[…] Trekronerrådet, stadsdelens aktiva lokalråd, bidrog med två stora 
containrar som kom att fungera som musikpaviljong och en 
ornitologförening bidrog med en ny bålplats.” 

I utformningen av platsen finns ett torn gjort i plexiglas, och som kan 
lysas upp under kvällstid när det är mörkt. Genom detta beskriver Tyréns 
att platsen kan skifta i karaktär, från att vara en plats att utöva sport till 
att vara en mötesplats. Det bygger på idén om att en plats karaktär och 
identitet inte är statisk utan är någonting som kan vara skiftande, och 
påverkas av det som är runtikring platsen.  

Sista och fjärde referensprojektet är ett eget val och med en motivering 
av varför. Det är en omvandling av Hedlundadungen i Umeå som Tyréns 
gjort på beställning från Umeå kommun. 

”Detta projekt har vi valt för att det är en av Umeå kommuns nyaste 
parkupprustningsprojekt som slutbesiktigades i november 2015. 
Projektet har omfattat programhandling, systemhandling, 
medborgardialog och bygghandling där medborgardialogen var en 
viktig del i utformning av platsen.” 

Tyréns beskriver att dem arbetat mycket med medborgardialogen inför 
gestaltningen av parken, och att trygghet har varit ett av ledorden. I 
texten beskriver dem att lekställningarna i parken är anpassade för att 
även person i rullstol ska kunna använda de, men också att finns höjd- 
och svårighets variationer utifrån ålder i lekställningarna. Det som 
åsyftas med trygghet som ledord är trygghet ifrån att skada sig fysiskt i 
samband med användning av parken.  

Ett ytterligare centralt begrepp är att det ska vara en välkomnande plats 
för alla. Det som lyfts in är ålder utifrån att barn och deras föräldrar eller 
annan vuxen ska kunna använda platsen samtidigt men även att den ska 
vara tillgänglig för personer med olika funktionshinder. 
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6. DISKUSSION  

KVINNORS BEGRÄNSADE ANVÄNDNING AV DET OFFENTLIGA RUMMET 

Hur kvinnor begränsas i det offentliga rummet, bemöts inom ramen för 
Frizon både som ett problem som måste lösas men också ett problem 
som kopplas till den ojämna maktfördelningen mellan kvinnor och män. 
Därför blir lösningen att omfördela makten genom att låta en grupp unga 
tjejer och endast dessa vara de medborgare som får vara delaktiga i 
gestaltningen av parken.  

Det är en lösning som baserar sig på ett flertal saker. Det offentliga 
rummet ses som en social konstruktion men också något som kan 
förändras då platser inte har statiska betydelser utan kan förändras. 
Denna förändring är dock inget som kommer genom att endast ändra i 
det fysiska rummet, vilket Sandberg och Rönnblom (2015) beskriver. Om 
utgångspunkten även är att rädslans geografi är det rumsliga uttrycket av 
könsmaktsordningen (Valentine, 1998) och att inom den feministiska 
geografin så görs kopplingen att rädslan handlar om avsaknaden av makt 
och kontroll; då blir lösningen att omfördela makten. Den 
kommunikativa planeringen bygger till stora delar att ge faktiskt makt till 
medborgarna, vilket sker genom dialogprocesser inför gestaltning,  

Att då ge makt till dessa unga tjejer i gestaltningen av parken, gör 
förhoppningsvis att de känner makt och kontroll över delar av det 
offentliga rummet; vilket i sin tur förhoppningsvis leder till att de 
begränsas mindre av det offentliga rummet.  

UNGA TJEJERS PLATS I DET OFFENTLIGA RUMMET  
Syftet som Umeå kommun beskriver i början i ansökan till Boverket, 
handlar om att skapa en mötesplats framförallt för kvinnor och utifrån 
vad unga tjejer har uttryckt att de vill ha. Detta på grund av bland annat 
att Umeå kommun har märkt att unga tjejer både är otrygga i det 
offentliga rummet men också att i jämförelse med unga killar så lämnar 
tjejer i en yngre ålder lekplatserna.  

Detta är något som bemötts i varierande grad i alla texter som har 
analyserats. Även om diskursen ändras i utvärderingsmodellen och i 
anbudet i jämförelse med de andra, och de är lite svagare koppling där så 
finns syftet kvar där. Tyréns andra referensprojektet som ska visa på hur 
de tidigare har arbetat med invånardialog, beskriver hur dem har arbetat 
med dialogprocesser på ett sätt som faller i linje med det som Umeå 
kommun beskriver. I det andra referensprojektet har invånarna fått prata 
allmänt om vad de vill att gemensamma ytorna i området ska användas 
till, för att sedan diskutera mer konkret hur det ska se ut. Invånarna får 
sedan också vara med att bygga upp de gemensamma ytorna. Detta 
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liknar det sättet Umeå kommun både inför och efter beskrivit 
dialogprocessen med de unga tjejer, bortsett från att det inte är tänkt att 
det är tjejerna som ska bygga själva parken.  

Även om jämställdhetsperspektivet inte var tydligt från Tyréns sida, så 
verkar förståelse kring målet med dialogprocessen vara klarare. Vilket jag 
tycker tyder på att syftet också återfinns i de senare dokumenten för 
projektet, och då framförallt syftet kring att låta medborgare få reellt 
inflytande över gestaltningen.  

DISKURSEN FÖRÄNDRING 
Diskurser i de två första dokumenten rör sig mot ett ifrågasättande av 
könsmaktsordningen. I ansökan till Boverket uttrycker Umeå kommun 
uttryckligen att dem vill hitta metoder för att kunna ifrågasätta 
strukturer som begränsar, med en tydlig koppling till makt och kön. Det 
sättet som dem vill arbeta på går ut på att prioritera tjejer och sätta deras 
tankar och önskemål för det offentliga rummet i första hand, de låter 
tjejer fungera som norm. Prioriteringen av tjejer återkommer i det andra 
dokumentet som innehåller avrapporteringen till Boverket, och då både i 
ordningen i texten men också för att det är tjejernas åsikter som lyfts 
upp.  

Utifrån könsmaktsordningen så befinner sig könen i en dikotomi, och 
även om tjejernas åsikter inte polariseras mot de andra delarna av 
texten; uppfattar jag att det ändå är av vikt att det är vad tjejerna 
uttrycker och deras behov som placeras först.  

Även projektbeskrivningen visar på att Umeå kommun väljer att 
prioritera tjejer, i uppdelningen mellan förutsättning och målsättningar 
är den första förutsättningen för projektet att parken ska gestaltas utifrån 
de som kommit fram i dialogarbetet.   

Det är kanske inget radikalt ifrågasättande men utifrån tanken att platser 
och hur de upplevs inte är statiska som Massey (1994) beskriver och 
könsmaktsordningen också speglas i det rumsliga, blir det att ifrågasätta 
när en del makt ges till tjejer genom dialogarbete. Det offentliga rummet 
kan förändras inte utifrån en manlig norm utan snarare efter det 
motsatta.  

Ansökan till Boverket, avrapporteringen till Boverket och 
projektbeskrivningen inför upphandlingen följer alla en liknande 
diskurs, de bygger alla kring samma idéer kring kön och makt; och hur 
Frizon ska arbeta med kvinnor och deras begränsade användning av det 
offentliga rummet.  Även om ansökan till Boverket är mer uttrycklig, 
speglar texterna det samma.  
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Förändringen kommer i utvärderingsmodellen och senare i det vinnande 
anbudet från Tyréns. Utvärderingsmodellen som text skiljer sig från de 
andra, och där förändringen snarare rör vad för saker som 
utvärderingsmodellen specificerar som prioriterat. Enligt den 
utvärderingsmodell som de inkomna anbuden värderas utifrån läggs det 
lika mycket vid ljusdesign som vid jämställdhet. Tillskillnad från de 
tidigare texterna där jämställdhet har varit det som har prioriterats 
främst.  

Det inte bara en förändring i diskursen bland de dokument som har 
analyserat, utan det innebär också att i samband med att en gestaltning 
av en park som ska ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv så är det inte 
jämställdhet det som prioriteras högst.  

Det som är mest intressant att diskutera med Tyréns anbud är faktumet 
att anbudet varken beskriver hur Tyréns har arbetat med jämställdhet 
eller ens benämner jämställdhet. I det referensprojekt som ska visa på 
hur Tyréns tidigare har arbetat med jämställdhet i offentliga miljöer 
väljer de att visa upp ett projekt som framförallt rör jämlikhet. 
Anledningen till att Tyréns väljer att inte enbart beskriva hur de har 
arbetat med att få med unga tjejer i sin dialogprocess och skapa en plats 
som unga tjejer ska känna också är för dem, utan även inkluderar 
bakgrund och ålder behöver inte innebära att det inte varit ett projekt 
som är gjort med ett jämställdhetsperspektiv. Det kan röra sig om att 
dem vill visa på att dem kan arbeta med båda, för att vinna 
upphandlingen. Beskrivningen av hur de arbetat med referensprojekt 1 
tyder dock på annat. De unga tjejer som deltagit är en grupp som kommit 
in i dialogprocess efter att Tyréns upplevt att de inte haft tillräckligt 
många ungdomar med. Det är ingenting som varit utgångspunkten från 
första början i arbetet med gestaltningen. När dem ska beskriva hur 
platsen ska vara en mötesplats för alla, är kön det som räknas upp sist. 
Att inkludera tjejer innebär inte ett automatiskt jämställdhetsperspektiv. 
Kvinnor reproducerar såklart också könsroller och föreställningar kring 
kön, därför behöver dialogprocessen ha som målsättning att ifrågasätta 
dessa. Jämställdhetsperspektivet handlar om att lyfta kön som faktor och 
att belysa hur det påverkar. Dock innebär att inkludera tjejer att deras 
perspektiv tas med i beaktningen vilket annars kanske hade missats; 
vilket bidrar på andra sätt.  

Det finns en förändring av diskursen genom dokument, i det första 
dokumentet finns det en tydlig syn på könsmaktsordningen och hur 
Frizon ska fungera i relation till den; ifrågasättande och nedmonterande. 
Ifrågasättande blir dock mindre tydligt och inte lika bokstavligt i de 
efterföljande dokumenten, både i avrapporteringen till Boverket samt i 
projektbeskrivningen. Diskursen i utvärderingsmodellen och i anbudet 
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gör jämställdhet till en ytterligare aspekt att ta hänsyn till, en i mängden. 
Vilket jag inte tolkar som speciellt ifrågasättande.  

AVSLUTANDE DISKUSSION  

Det är uppenbart att det är svårt att planera på ett sätt som inte lägger 
allt fokus vid hur den slutgiltiga gestaltningen ska formas. Frizon har 
som ambition att skapa en jämställd offentlig plats utifrån hur unga tjejer 
vill ha den. I relation till den paradox som Sandberg och Rönnblom 
(2015) presenterar att de lösningar som görs för att bemöta kvinnors 
rädsla sträcker sig till att förändra det fysiska rummet och därmed inte 
bemöta roten till rädslan, blir projektet en början till att skapa offentliga 
platser som inte definieras av könsmaktsordningen. I alla fall en början 
till att hitta metoder inom planeringen för att skapa dessa platser.  

Detta kopplar också till de tankar som Jacobs (1961) uttrycker kring ett 
ägandeskap kopplat till platser, men framförallt de grundläggande 
tankarna kring den kommunikativa planeringen.  

En del av målet för God bebyggd miljö innebär att människor ska kunna 
röra sig i den bebyggda miljön och känna sig säkra, något som kanske 
framförallt appliceras på det offentliga rummet. I och med att fokus för 
projektet inte endast varit denna specifika plats i Umeå utan också på 
metodutvecklingen för medborgardialog, kan detta bidra till fortsatt 
utvecklig av hur det offentliga rummet kan upplevas säkrare.  Det som 
framkommit kring själva gestaltningen av parken blir nog något som är 
väldigt bundet till Umeå, medan metoder för dialogarbete är information 
som kan användas av andra kommuner också.  

I vidare studie om detta område hade det framförallt varit intressant att 
studera projekt när det var färdigställt, och då snarare med ett fokus på 
hur väl det som de unge tjejerna har uttryckt finns med i den färdiga 
gestaltningen. En annan aspekt att studera djupare hade varit just den 
paradox som Sandberg och Rönnblom (2015) presenterar, hur kommer 
planeringen vidare ifrån den och hur kan den rumsliga organiseringen 
ske på ett sätt som inte bara speglar den rådande ordningen utan snarare 
ifrågasätter den.  
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7. SLUTSATSER  
Sammanfattningsvis verkar lösningen för att bemöta kvinnors 
begränsade användning av det offentliga rummet ligga i att hitta sätt att 
planera eller planera om det offentliga rummet på ett sätt som gör att 
kvinnor får mer makt över gestaltningen av det offentliga rummet. Detta 
måste ske på ett sätt som inte endast handlar om den fysiska 
utformningen utan som utmanar att det offentliga rummet är en social 
konstruktion som bygger på könsmaktsordningen.   

Frizon-projeket gör detta ifrågasättande vid ett flertal tillfällen, 
framförallt utifrån de metoder som Umeå kommun har valt att arbeta 
med i samband med dialogarbetet. Utöver att Umeå kommun har valt att 
endast involvera unga tjejer, så prioriteras tjejernas åsikter från 
dialogmötena men också att Umeå kommun gör det tydligt att parken 
ska vara en mötesplats för alla men framförallt för tjejer.  
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