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Sammanfattning 
 

Titel: Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för Stockholm? – En studie om framväxten av 
Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden 

Andersson, Emma 

Examensarbete i geografi 15 HP, april 2012 Kandidatprogram i geografi 
Institutionen för Naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet 
Handledare: Jonas Bylund Språk: Svenska 
 

Många byggprojekt håller på att genomföras i Stockholm för att möta befolkningsökningen. 
Uppsatsens syfte är att ta reda på och redovisa om och hur de involverade aktörerna i byggnationen av 
Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm arbetar med genus- och jämställdhetsfrågor. Frågan är 
om Hjorthagen kommer att kunna bli en mer jämställd stadsdel än de övriga i Stockholm. Hypotesen 
som uppsatsen fokuserat kring är att ambitionerna att skapa en ökad jämställhet finns men att de inte 
införlivas.  

Den svenska staten försöker implementera jämställdhetsarbetet inom de flesta områden idag men 
samhällsplaneringen har inte visat något större intresse för detta. Det är Stockholms stad som har det 
övergripande ansvaret för den fysiska planeringen i Stockholm men också för den sociala hållbarheten 
där jämställdhet räknas in. Det finns flertalet dokument från bland annat Trafikverket (tidigare 
Vägverket), Stockholms stad och andra aktörer om hur jämställdhetsproblem ska tacklas men ännu 
syns inga tecken på sådan aktivitet i den fysiska planeringen. Samhällsplaneringen har i princip alltid 
varit könsblind och är fortfarande idag, så även i Sverige. Inom samhällsplaneringen betyder detta att 
kvinnors behov och erfarenheter inte uppmärksammas och man fortsätter att befästa och reproducera 
denna ojämställdhet.  

Studien som har genomförts är av kvalitativ typ och har analyserat intervjumaterial, litteratur och 
dokument för tydliggöra hur genus- och jämställdhetsfrågor behandlas av de inblandade aktörerna. Det 
är en deduktiv och hermeneutisk studie som till största del baseras på intervjuer av semistrukturerad 
natur. Intervjuerna har skett öga mot öga med representanter från Stockholms stad, politiker, 
byggföretag med flera.  

Resultatet av studien visar att jämställdhetsfrågan inte berörs i någon större utsträckning inom fysisk 
planering. En långsiktig framtidsvision publicerades 2007 där det fanns en önskan om att göra 
Stockholm till världens mest jämställda huvudstad till år 2030. Detta är dock något som inte syns idag. 
Det empiriska materialet visar på att Hjorthagen troligtvis inte kommer att bli en mer jämställd 
stadsdel än de övriga i Stockholm eftersom inget arbete för detta sker.  

Nyckelord: jämställd samhällsplanering, genus, Stockholms stad, samhällsplanering, Hjorthagen, 
Norra Djurgårdsstaden 
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1. Inledning 
Globalisering, en ökad befolkning och en vision om att göra Stockholmsregionen till Europas mest 
attraktiva storstadsområde gör att Stockholm hela tiden växer (Stockholms stad 2007). Nya stadsdelar 
med bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik har och fortsätter att växa fram. Områden gentrifieras 
och det blir allt mer attraktivt att bo både natur- och citynära, helst på samma gång.  

Stockholms stad har många pågående och planerade projekt på gång, närmare bestämt cirka 450 
stycken. Fram till år 2030 planerar stadsbyggnadskontoret att ha cirka 10 000 nya bostäder färdiga och 
ännu fler arbetsplatser (Stockholms stad 2012). I samma takt som Stockholm växer sjunker dock 
Sverige på listan över hur jämställda världens länder är. Kan samhällsplaneringen hjälpa till att vända 
den trenden? Att den frågan ställs här beror på det faktum att alla människor som befinner sig i 
Stockholm konstant rör sig på ytor som är mer eller mindre planerade av Stockholms stad och dess 
samhällsplanerare. Har de någon möjlighet att påverka jämställdheten på något sätt kan man undra. 
Frågan om jämställdhet är ofta aktuell i samhällsdebatten och till viss del integrerad inom vissa 
branscher och institutioner. Problemet är att vi idag inte har en konkret plan för hur resan mot ett 
jämställt samhälle ska utformas och hur vi kan nå dit på bästa sätt. Det är inte ens klart hur ett jämställt 
samhälle definieras vilket gör problemet ännu mer komplext. 

Att kvinnor, som Beauvoir skrev om redan 1949, är det andra könet i samhället vilket syftar på att de 
är förtryckta på olika skalor och nivåer och förväntas vara passiva tillsammans med andra attribut är 
ingen nyhet. Däremot har denna verklighet ofta hamnat i skymundan och prioriterats inte inom varken 
politik eller den fysiska planeringen. Genusfrågor och feminism möter mycket skepticism i samhället, 
i många fall är åsikterna att det ”redan är så jämställt i Sverige” och att ”kvinnans utsatthet i samhället 
överdrivs”. Det här skapar svårigheter och förminskar problematiken angående att samhället inte är 
jämställt ännu. Det är dock viktigt att synliggöra både problem och möjligheter för samhället och dess 
individer som finns inom samhällsplaneringen i en kontext av genusfrågor, detta för att stärka 
kvinnans position i samhället. Där kommer även makt in som en faktor av vikt eftersom de som sitter 
på makten över hur städer och stadsdelar utformas väljer ur vilka perspektiv planeringen utgår ifrån. 
Inom samhällsplaneringen är dessutom jämställdhetsfrågan en relativt ny angelägenhet vilket kan 
medföra en lång uppstartsprocess och problematik då metoder för detta ska implementeras.    

Att bygga en stadsdel utifrån ett jämställdhets- och genusperspektiv borde väl inte vara omöjligt? 
Skulle det kanske till och med skapa en mer gynnsam tillvaro för både kvinnor och män? Att få leva i 
ett område där inte reklam är sexistisk, där vägen hem inte är obehaglig att gå och där inte alla hus och 
vägar är planerade och byggda av män låter kanske som en utopi?  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande målet med den här uppsatsen är att bidra med kunskap om hur jämställdhetssynen 
inom de statliga organ och byggföretag som är involverade i Norra Djurgårdsstaden ser ut. Mer 
konkret innebär detta att en redogörelse för om involverade aktörer är medvetna om genus och de 
problem och möjligheter som innefattas i begreppet kommer att genomföras. Idén för denna uppsats 
har växt fram ur ett intresse för genus, jämställdhet och samhällsplanering. Syftet för uppsatsen är som 
sagt att ta reda på om samt hur involverade byggföretag, bostadsorganisationer och statliga organ i 
projektet Norra Djurgårdsstaden arbetar med jämställdhetsfrågor. Hypotesen som uppsatsen fokuserar 
på är att de inblandade aktörernas jämställdhetsplaner, om de har några, inte kommer ut från kontoren 
där de skrivits. Den övergripande frågeställningen att besvara blir då: 

• Kommer Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden att bli en mer jämställd stadsdel än de övriga i 
Stockholm? 
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Som underlag för att kunna svara på denna fråga kommer även mindre stödfrågor att arbetas med. 
Dessa är följande:  

• Vilka företag och planerare är involverade och har de någon bakgrund i jämställd 
samhällsplanering eller genusvetenskap/information om jämställdhet och genus?  

• Tillhandases kvinnors behov och erfarenheter i fråga om utformningar, typ, läge, kostnader 
med mera inom den fysiska planeringen?  

• Om stadsdelen inte har planerats utifrån ett jämställdhetsperspektiv - varför?  
• Varför kommer inte aktörernas jämställdhetspolicys ut i det faktiska arbetet?  

 

1.3 Samhälls- och stadsplanering 
De riktlinjer som finns för framtagande och utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer och 
miljö samlas inom samhällsplaneringen. Stadsplanering sammanfattas som bestämmandet av hur 
stadens byggnadskvarter, gator med mera i staden ska ordnas långsiktigt (ne.se 2013, hämtad 2013-02-
07). I den här studien syftar begreppen samhälls- och stadsplanering till olika former av fysisk 
planering på främst kommunnivå. Stockholms stad har ansvaret över kommunens utveckling och 
Länsstyrelsen har ansvar för att hänsyn tas för statens intressen i denna utveckling. Den hierarkiska 
ordningen över plannivåerna kan ses i Figur 1. Stockholms stads översiktsplan syftar till att bygga 
staden inåt, det vill säga förtäta staden. Detta görs bland annat för att spara naturområden i stadens 
utkanter (Stadsbyggnadskontoret 2010).  

Idag bor över 85 % av Sveriges befolkning i städer och procenttalet ökar stadigt. Detta är dock inget 
unikt för Sverige utan sker över hela världen. Stockholm är landets största stad och är nu större än 
någonsin förr vilket sätter höga krav på utvecklingen av stadsmiljön (Ahlberg 2012).  

Stockholms nuvarande översiktsplan antogs i 
mars 2010 och ersatte den tidigare planen 
från 1999. Den aktuella planen är, liksom den 
tidigare, fokuserad på en förtätning av staden. 
Den är också mer inriktad på den stora 
befolkningsökningen som väntas. 
Slutrapporten för översiktsplanen som antogs 
2010 påpekar också de ökande sociala 
skillnaderna som växt fram. Skillnaderna går 
att se mellan olika stadsdelar men också 
mellan inner- och ytterstaden. Homogena 
områden där faktorer såsom utbildning, 
etnisk tillhörighet och inkomstnivå är tydliga 
i boendemönstret uppmärksammas också. En 
viktig punkt i översiktsplanen från 2010 är att 
utvecklingsarbete inte bara ska fokuseras på 
enskilda stadsdelar utan även på hur de                Figur 1. Plan- och bygglagens plannivåer. Källa: 
förhåller sig till varandra            Länsstyrelsen i Stockholms län 2013. 
(Stadsbyggnadskontoret 2010). 

Jämställd samhällsplanering 
Att planera en stadsdel ur ett jämställt perspektiv och att genomföra en jämställd stadsbyggnad handlar 
till stor del om att föra resonemang kring vad som efterfrågas av kvinnor eftersom det idag nästan 
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enbart planeras ur mäns synvinkel. Rummet uppfattas och värderas idag olika av kvinnor och män. 
Kvinnor tar ofta upp trygghet och säkerhet som behov i en stadsdel, något som männen prioriterar 
mycket lägre. Ett exempel på hur det planeras för mäns behov och erfarenheter framför kvinnors är 
planeringen av cykelvägar. I många fall avskiljs dessa från trafiken för att skydda cyklister från 
biltrafiken. Däremot gör isolerade cykelvägar att kvinnor lätt känner att de befinner sig avskilt där det 
ofta också finns skymmande buskar och är dåligt upplyst vilket skapar en otrygghet (Vägverket 2009). 
Människors behov är centralt inom dagens planering men sällan är det presenterat huruvida dessa 
behov skiljer sig beroende på om man tillfrågar kvinnor och män separat. För att föra in det i en 
genusvetenskaplig kontext är det också viktigt att se hur dessa behov i dagsläget ofta är kopplade till 
enbart biologiska egenskaper hos kvinnor och män. Det är bara vissa biologiska faktorer, så som 
skillnader i fysisk styrka, som är relevanta vid planeringen. Ändå hamnar de biologiska faktorerna som 
skiljer kvinnor och män åt i fokus för stadsplaneringen, om det ens tas upp överhuvudtaget (Larsson 
2006).   

Att könsfördelningen är någorlunda jämn i planeringsprocessen såväl som i politiska sammanhang i 
fråga om planering samt inom medborgardeltagandet är viktigt för att gynna jämställdhetsarbetet. 
Däremot är det ingenting som säger att om det bara är 50 % kvinnor och 50 % män så kommer det 
planerade området att bli jämställt. Det beror på att maktfrågan är mer komplex än så och på grund av 
att normer och strukturer, som skapar olika förväntningar och krav på kvinnor och män, i samhället är 
djupt rotade (Larsson 2006). Detta berörs även senare i uppsatsen. 

1.4 Genusperspektiv och jämställdhet 
Begreppet jämställdhet belyser relationen mellan män och kvinnor och avser att kvinnor och män ska 
ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter (Höjer & Åse 2007). Kvantitativ jämställdhet 
fokuserar på antal kvinnor och män medan kvalitativ jämställdhet istället fokuserar på normer och 
strukturer i samhället och vad kvinnor och män har för villkor, erfarenheter, behov och kunskaper med 
mera samt hur dessa är fördelade mellan kvinnor och män (Mark 2007). 

År 2009 trädde den så kallade Diskrimineringslagen i kraft inom svensk lagstiftning för att bland annat 
främja lika rättigheter oberoende av kön och skapa jämställdhet i samhället. Denna lag menar att 
könsfördelningen är jämn då en grupp människor består av 40 % kvinnor eller män och 60 % kvinnor 
eller män (eller jämnare). Detta är ett exempel hur jämställdhet kan mätas kvantitativt. Den kvalitativa 
jämställdheten ligger under begreppet genus som också innebär hur vi förstår de föreställningar, 
handlingar och idéer som formar våra sociala kön och de könsroller som finns idag (Gemszöe 2002). 
Att skilja på begreppen biologiskt kön och socialt kön är centralt inom feministisk teori, se 
skillnaderna tydligare i Figur 2. Hur vi människor uppfattar kön bestämmer också hur vi tolkar vår 
verklighet istället för att verkligheten skulle bestämma vår tolkning. Detta gör att genus är den sociala 
konstruktionen, det sociala könet, som vi skapat för att särskilja män från kvinnor. Genusbegreppet är 
därmed också dynamiskt eftersom det avspeglar samhället och kulturen vi lever i. Efter som dessa 
förändras med tiden gör även vår syn på vad som är kvinnligt och manligt det. De faktorer som 
förändras över tid är alltså våra föreställningar, idéer och handlingar som tillsammans formar våra 
sociala kön (Höjer & Åse 2007).  
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I dagens samhälle är kön och genus en viktig faktor i det sociala livet. Det är ofta lätt att se vilken 
genustillhörighet föräldrarna till barnen på ett dagis anser att barnet har. Detta uttrycks genom bland 
annat färgkoder, rosa kläder ses ofta på tjejerna men mycket sällan på killarna. Däremot är detta enbart 
ett uttryck för det biologiska könet (RFSL1 2011).  

Figur 2. Skillnaderna mellan biologiskt kön och socialt kön. Källa: RFSL 2011. 

Den kvalitativa jämställdheten hamnar ofta i skymundan av jämställdhets- och jämlikhetskrav som till 
exempel jämn könsfördelning och lika lön för lika arbete/utbildning med mera. Problem som uppstår 
när detta negligeras är bland annat att könsrollerna upprätthålls, detta eftersom normer och skilda 
förväntningar på kvinnor och män helt utelämnas ur diskussionen. Okunskap om genus och 
jämställdhet är något som ofta ställer till det i arbetet för ett mer jämställt samhälle (Larsson 2006).  

Kön och makt 
Feministiska forskare har länge haft ett intresse för just kön, genus och makt. Det är inom ramen för 
könsmaktssystemet2 som kvinnor underordnas männen och förfogar således över mindre makt än män. 
Könsmaktssystemet, eller genussystemet som det också kallas, skapas och upprätthålls inom den 
sociala, kulturella, ekonomiska och politiska sfären. En princip inom könsmaktssystemet är att 
mannen är normen medan kvinnan bedöms utifrån honom. Den andra principen är att kvinnor och män 
generellt sett är verksamma inom olika områden både i hemmet med hushållssysslor och i arbetslivet 
med olika yrken, inom olika sektorer och nivåer (Höjer & Åse 2007). Idag har forskningen kommit 
fram till att det går att ha som utgångspunkt att det finns skillnader ifråga om accepterandet av 
kvinnors och mäns handlingsutrymme i samhället. Då det tidigare studerades om dessa skillnader och 
kvinnors underordning existerade går det idag att istället studera hur de påverkar samhället och 
individer och varför det ser ut som det gör (Eduards 1995).  

1.5 Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen 
Norra Djurgårdsstaden är namnet på stadsdelen som ligger i fokus för den här studien. Detta område 
delas också upp i mindre delar; Hjorthagen, Värtahamnen, Loudden och Frihamnen som i sin tur är 
uppdelade i kvarter. Planerna för området är stora och fokus ligger på att bygga miljöprofilerade 
bostäder och skapa många nya arbetsplatser. Främst kommer de nya bostäderna att ligga i Hjorthagen 
och på Loudden och arbetsplatserna främst i Frihamnen och Värtahamnen. Även ett ”kulturområde” 
                                                           
1 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 
2 Samlat begrepp för strukturer och processer som ligger bakom mäns dominans & makt över kvinnor 
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kommer att etableras i Norra Djurgårdsstaden vid de gamla gasklockorna. Där kommer även skola, 
matbutik, apotek, bibliotek, förskola och ett spårvagnsmuseum byggas (Tjänsteperson B 2013-02-19, 
muntlig).   

Den här uppsatsens fokus ligger på Hjorthagen som just nu är fördelad i tio mindre delar (se Figur 3). 
Inom dessa delar är 2 stycken (Norra 1 & Västra) påbörjade och i viss mån är bostäderna redan klara. 
Att området är uppdelat i tio delar i dagsläget syftar till den olika uppdelningen av kvarter mellan de 
involverade byggföretagen.  

2. Material och metod 
I detta kapitel redovisas en översikt över uppsatsens vetenskapsteoretiska kontext, vilka metodval som 
gjorts, varför de valts ut, samt en beskrivning av tillvägagångssättet för insamlingen och analysen av 
empirin.  

2.1 Vetenskapsteoretiska tankar 
Forskningsdesignen på denna uppsats är av kvalitativ typ genom analys av intervjumaterial, litteratur 
och dokument för att kunna förklara hur jämställdhetsfrågan behandlas inom de aktörer som är 
involverade i Norra Djurgårdsstaden. Det här sättet att arbeta är en viktig process för att kunna sätta 
sig in i detaljer och få insyn i processen (Bryman 2011). Enligt Kuhn (1992) har människor från olika 
discipliner inom vetenskapen som styrs av olika paradigm också olika föreställningar om hur världen 
är, ser ut och fungerar. Vad som betraktas och väljs ut ur den så kallade verkligheten varierar från 
person till person beroende på bland annat bakgrund och erfarenheter, så även i denna studie. För att 
därför kunna återupprepa denna studie på ett relevant sätt skulle det krävas att den som utför 
upprepningen utgår från samma paradigm. Ett relevant påpekande är också att vid ett paradigmskifte 
ändras också språkets betydelse vilket gör att termer och begrepp kan missuppfattas utifrån andra 
discipliner (Kuhn 1992). Uppsatsen har även en hermeneutisk ansats vilket betyder att tolkningar 
oundvikligen gjorts genom text- och materialanalysen, som sannolikt baseras på min förförståelse av 
ämnet. Detta kan även ha varit en påverkande faktor i själva valet av huvudfråga (Bergström & Boréus 
2005).  

Uppsatsens inriktning har varit att utgå från teorier och tolkningar om jämställd samhällsplanering, 
implementering av metoder, maktstrukturer med mera. Teorierna berör uppsatsens huvudämne medan 
dokument och liknande har varit av mer spridd karaktär mellan de ämnen som studien berör. Detta har 
sedan analyserats via empirin vilket då betyder att studien grundar sig i en deduktiv ansats. Att göra 
detta ger möjlighet att visa hur väl teorierna stämmer överens med hur verkligheten ser ut 
(Gummesson 2004). 

2.2 Avgränsningar 
Den rumsliga avgränsningen kommer i uppsatsen fokuseras på en stadsdel som heter Norra 
Djurgårdsstaden. Norra Djurgårdsstadens relativa läge går att beskriva som ”strax till höger om 
Östermalm i Stockholm”. Åt öster hittas Lidingö, åt norr hittar vi Frescati. Stockholms stad förklarar 
det genom att området sträcker sig från Hjorthagen i norr till Loudden i söder (Stockholms stad 2012). 
Denna placering gör att området ligger nära centrala Stockholm samtidigt som det marknadsförts som 
vatten- och naturnära. Avgränsningen för denna uppsats kommer att följa Stockholms stads 
administrativa avgränsning för den nya stadsdelen eftersom fokus kommer att ligga på hur de och 
andra aktörer arbetar just där.  
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Området Norra Djurgårdsstaden är också indelad i ett antal mindre delar. En stor del av området är i 
dagsläget i planeringsstadiet medan andra delar kommit så långt i processen att invånarna redan har 
flyttat in. För att inte uppsatsen ska bli för fragmenterad har det empiriska arbetet efter hand 
avgränsats till att studera planeringen och verksamheten för bostäderna i Hjorthagen som är under 
konstruktion samt de som redan är klara. Detta eftersom vilka byggherrar som kommer att uppföra 
husen i de övriga områdena inte är fastställt ännu. Det här betyder att uppsatsens fokus och svaret på 
huvudfrågan kommer att beröra Hjorthagen och deletapperna Västra och Norra 1.  

För den tidsmässiga avgränsningen har fokus legat på att göra studien så aktuell som möjligt. Det 
förefaller sig naturligt att dokumenten som använts rörande Norra Djurgårdsstaden är just aktuella. För 
att hålla litteraturen som berör genus, feminism och jämställdhet så aktuell som möjligt har källor från 
2000-talet valts ut som grund för studien. Detta bland annat på grund av risken för reviderade 
ståndpunkter och en förändrad användning av begrepp med mera. För litteraturen om samhälls- och 
stadsplanering har störst fokus däremot inte legat på att vara så aktuell som möjligt men så relevant 
som möjligt. Detta beror på att dessa ämnen är äldre och mer etablerade vetenskaper än 
genusvetenskapen. Däremot har det funnits mycket aktuell litteratur vilket skapat en variation.  

Eftersom studien kombinerar genusteori med vissa teoretiska delar ur samhällsplaneringen har 
avgränsningen där varit relativt flytande mellan disciplinerna.  

2.3 Tillvägagångssätt 
Studien har genomförts genom att först granska tidigare litteratur inom samhällsplanering, genusteori 
samt jämställdhetspolicys och tillvägagångssätt. Genomförandet startades alltså med sekundära källor 
såsom kurslitteratur, rapporter, vetenskapliga artiklar och information från myndigheter, 
organisationer samt företag. Den empiriska delen av studien har bestått av främst kvalitativa 
intervjuer. Arbetet startade också med att avgränsa idén om att undersöka jämställd samhällsplanering 
i en stadsdel, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Det föll sig naturligt att välja denna stadsdel då 
denna är aktuell och en möjlig kunskapslucka skulle gå att fylla igen. Insamlande av empiri har skett 
genom en intervjustudie av de inblandade aktörerna samt med en slumpvald del av de boende inom 
avgränsningen. Intervjuerna har varit kvalitativa och semistrukturerade.  

Det är intressant att försöka förstå respondenternas sätt att resonera och se deras bild av 
jämställdhetsarbete. Målet var att kunna intervjua både kvinnliga och manliga medarbetare för att 
kunna göra en djupare analys över eventuella skillnader bland åsikter och handlingsmönster.  

Intervjuer 
Urvalet av respondenter utgick ifrån att i första hand komma i kontakt med anställda involverade i 
jämställdhetsarbete på företagen, myndigheterna och liknande. Utöver detta har exempelvis 
samhällsplanerare och personer med andra befattningar som inte uttalat arbetar med jämställdhet 
intervjuats. Att få tag på respondenter som bor i området har under arbetets gång inte varit 
problematiskt som jag befarade innan genomförandet. Tanken innan var att de boende inte behöver 
känna något ansvar jämtemot mig som student att informera om dessa frågor samt att tillgängligheten 
till bostäderna är begränsad. 

De flesta genomförda intervjuer har skett öga mot öga och varit av semistrukturerad karaktär. Detta för 
att det i en kvalitativ studie finns fördelar med denna teknik såsom att det blir ett mer personligt samtal 
vid ett möte än vid exempelvis ett telefonsamtal. Att använda sig av semistrukturerade intervjuer ger 
också möjlighet för respondenten att tala mer fritt och begränsas inte av alltför konkreta frågor (May 
2001). Dessa intervjupersoner tog jag kontakt med via telefon eller mail. Tid och plats har jag låtit 
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respondenten avgöra för dess bekvämlighet under intervjun. Samtalen med de boende i området har 
varit av mer spontan karaktär då jag befunnit mig i Norra Djurgårdsstaden.  

12 stycken större intervjuer har genomförts. Dessa har varat mellan 30-80 minuter och genomfördes 
med representanter från byggföretag som verkar i Norra Djurgårdsstaden, representanter från 
Stockholms stad och politiker. De mindre intervjuerna har varit cirka 10 stycken med människor jag 
mött i området Hjorthagen. Dessa har enbart varat i några minuter upp till en kvart. De kortare 
intervjuerna har varit mer spontana och baserats på vad de boende tycker om stadsdelen och 
jämställdhetsfrågor. Samtliga av de längre intervjuerna har spelats in och transkriberats. Anledningen 
till inspelning har varit att samtalet lättare ska flyta på utan att behöva begränsas av hastigheten jag 
skriver anteckningar samt för att kunna återge citat ordagrant med mera. Att de kortare intervjuerna ej 
spelats in beror på spontaniteten och möjligheten att hinna skriva ned redan på plats funnits.   

2.4 Metodreflektion 
Denna uppsats, liksom de flesta sådana, kan innehålla vissa problematiska detaljer. Därför följer 
nedan resonemang för hur och vilka dessa kan vara. Det här kapitlet diskuterar även styrkor och 
svagheter med tillvägagångssätt och val av metod.  

Den hermeneutiska ansatsen kan bidra med en risk vid exempelvis intervjuer eftersom nödvändiga 
följdfrågor och liknande kan ha missats att ställas på grund av detta. En annan problematik som jag 
uppmärksammat är den makt och status jag som vit kvinna har eller inte har. Till stor del handlar 
denna uppsats om just denna position, att kvinnor generellt underordnas i samhället. Därför är det 
viktigt att tänka på att de svar och bemötanden jag fått kan ha påverkats av rådande normer och 
strukturer i samhället.  

Problem som kan uppstå med att undersöka ett pågående byggnadsprojekt är att ingen vet säkert hur 
det kommer att bli när det är klart. Det har uppsatsen försökt att undvika genom att granska de 
involverade aktörerna i arbetet istället för den fysiska produkten. Att studera ett pågående byggnads- 
och planeringsprojekt anser jag ger en potential till att ge information om hur situationen ser ut utifrån 
en utomståendes perspektiv samt möjlighet till att påverka utformningen av planeringen av framtida 
projekt.  

Ur en politisk synvinkel har denna uppsats stött på problem i form av begränsad möjlighet att träffa 
och intervjua representanter från partier med olika ståndpunkt. Att intervjua politiker kan också vara 
problematiskt då studien eftersträvar en så objektiv syn som möjligt. Med detta menar jag att 
respondenterna möjligen svarar för att inte gynna andra partier. Detta försökte studien att undvika men 
som sagt tidigare har det varit svårt att få tag på övriga politiker.  

Källkritik 
Valet av litteratur har grundats på viljan att lägga fram en så aktuell studie som möjligt. För att göra 
detta har framför allt nyligen skrivna rapporter och information från exempelvis aktörernas hemsidor 
studerats och analyserats. För att kunna fullfölja uppsatsens syfte krävs dock lite äldre litteratur för att 
få en förklarande bakgrund och i viss mån möjlighet att jämföra hur det har sett ut tidigare i ämnet.  

Jag har i litteraturstudien valt att använda mig av Jacobs ”Den amerikanska storstadens liv och förfall” 
trots dess ålder (första upplagan utgavs 1961) för att jag tycker att den ger en tydlig bild över hur 
städer och stadsdelar fungerar, vilket jag vill visa i min uppsats, men också tycker jag att den 
fortfarande i allra högsta grad är aktuell. Boken problematiserar samma svårigheter som finns i städer 
och stadsdelar än idag vilket gjort att jag valt att använda mig av den. 
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Litteratur skriven före 2006 kan ha en annan ansats än litteratur skriven 2006 och senare. Detta beror 
på att politiska förändringar såsom att Alliansen med Moderaterna i spetsen övertog den politiska 
makten under år 2006. Detta har uppsatsen försökt att uppmärksamma och ta hänsyn till.  

Forskningsetik  
Det är viktigt att respondenterna känner sig trygga med att ge ut information vilket gör att de svar jag 
får enbart kommer att användas i den här uppsatsen i syfte att fylla kunskapsluckan i just den här 
studien. Alla respondenter som deltar gör det självklart efter att de godkänt sin medverkan. Eftersom 
namn inte är någon avgörande komponent i studien är det upp till respondenten att avgöra om det ska 
anges ett annat namn som källa. Vid intervjuerna kommer även frågor om det är okej för respondenten 
att publicering av svaren sker samt möjlighet till godkännande av den slutliga produkten (Ejvegård 
2003).  

Svenska feministiska etiker har lyft upp frågor som berör bland annat hur förtryck mot kvinnor 
uttrycker sig i samhället och upphörande av jämlik behandling. Feministisk etik är komplex med 
flertalet möjliga utgångspunkter men betyder i den här uppsatsen en kritisk inställning och en 
ovillighet att acceptera förminskandet av kvinnor. Feministisk etik går att karaktärisera genom att det 
handlar om att utgå från förtryckta människors situation, att frigöra kvinnan genom att förbättra 
livsvillkor och därmed få förtrycket att sluta existera. Det finns också en gynocentrisk3 ansats inom 
den feministiska etiken som enbart tar hänsyn till kvinnors behov och erfarenheter. Att denna uppsats 
kommer använda sig av denna ansats innebär dock inte att kunskaper om mansfrågor är obefintliga 
eller oförstående men fokus kommer inte ligga på dessa. Det bör också sägas att genom att bland annat 
stärka kvinnans position i samhället förbättras även livsvillkoren för män (Sporre 2004).  

3. Litteraturbakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Överallt i vårt samhälle går det att hitta bevis på att våra liv präglas av vilket kön vi har. Många av 
bevisen på detta är så djupt rotade i oss att vi inte ens lägger märke till dem. På senare tid har 
jämställdhetsfrågor och intresset för att involvera dem i samhällsplaneringen börjat synas alltmer 
frekvent. I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska bakgrund presenteras tillsammans med tidigare 
studier inom ämnet.  

3.1 Den könsneutrala planeringen 
Samhällsplaneringen har, liksom de flesta andra discipliner, varit genusblinda under lång tid. Däremot 
har forskning kring jämställdhet rötter långt bak i tiden men detta har sällan implementerats i den 
fysiska planeringen. Visst har planerarna haft människorna som ska leva och bo i området i åtanke 
under sina projekt men använt istället använt begrepp för att beskriva dessa som ”användare”, 
”invånare”, ”boende” och ”hushåll” (Rakodi 1991). Detta uttrycker sig då i att kvinnors och mäns 
skilda behov och erfarenheter läggs i glömska (Forsberg 2003).  

Det finns mycket få exempel där den fysiska planeringen utgått från ett jämställt perspektiv. Att det är 
så beror på att den övervägande delen av samhällsplaneringens tradition i Sverige baseras på ett 
antagande om att planeringen är könsneutral eftersom den fokuserar på allmänintresset4. Begreppet är 
diffust då det sällan förklaras och reds ut vad det egentligen står för. Larsson (2006) menar att om 
planerare använder sig av begreppet allmänintresse utgår de, utan att tänka på det, från mannen som 
                                                           
3 Ideologiskt val att enbart se utifrån kvinnans perspektiv, erfarenheter och behov. Motsatsen till androcentrism 
som betyder det system där mannen är centrum och utgör normen i samhället 
4 Används ofta av planerare (för att undvika begreppet jämställdhet) på grund av rädslan för att gynna en grupp 
på bekostnad av andra 
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norm. Dessutom lyfter hon fram att få samhällsplanerare visar kunskap och intresse för genusteori 
samt att planeringen i sig sällan främjar att genusfrågor inte bara ska vara en skrivbordsprodukt. Att 
arbeta efter en könsneutral planering gör att människor och individer inte uppmärksammas och det blir 
lätt att kvinnan ignoreras eftersom hon inkluderas i en massa (Larsson 2006).   

Svenska staten har under en tid försökt att implementera jämställdhetsfrågor till de flesta områden 
inom politiken och så även till den fysiska planeringsdisciplinen. Däremot har det visat sig vara ett av 
områdena där det kommit att blivit minst införlivat. Då planering sker utifrån en könsneutral strategi 
glöms kvinnors behov och erfarenheter bort. Den svenska samhällsplaneringen betraktas just ofta som 
könsneutral och anser att det bästa för jämställdheten är att inte göra skillnad på kvinnor och män. 
Däremot bidrar detta med konsekvenser som exempelvis en könsblindhet som inte ser könsstrukturer i 
samhället och att kvinnor och män inte bär på samma erfarenheter av livet (Larsson 2006). Att vara 
neutral och undvika att just lägga vikt på de olika könen har varit standard inom planeringen under 
lång tid. Detta visar på en omedvetenhet kring hur ojämställdhet byggs in i strukturer. Att varje 
människa är fri att ta ställning och styra över sitt eget liv betyder inte att planeringen därför skapar ett 
jämställt område (Larsson & Jalakas 2008). 

Kvinnors och mäns vardagsliv skiljer sig åt vilket inte uppmärksammas inom den rumsliga 
planeringen. Istället kommer det offentliga i första rummet när det handlar om planering. Vardagslivet 
klassas däremot som den privata sfären och är en stor och viktig del av våra liv. Larsson (2006) menar 
att eftersom genusmedvetenheten är bristfällig också högt upp i planeringshierarkin varken definieras 
eller uppmärksammas det vardagliga på ett tillfredsställande sätt. Risken är därmed att, om det i 
framtiden läggs fokus på att belysa jämställdhet och sträva efter detta, kvinnors tidigare erfarenheter 
från hushållssysslor och annat obetalt arbete inte uppmärksammas. För att kunna skapa ett socialt 
hållbart samhälle bör inte vardagslivet vara en dikotomi till marknaden och arbetslivet. En förändring 
mot att se de båda sfärerna mer som en helhet skulle i så fall kunna appliceras på beslutsfattandet inom 
planeringen för att kunna se till allas behov och erfarenheter. Det skulle också hjälpa planerare att 
integrera individers perspektiv som då även kan belysa en större del av människors liv och ge en mer 
holistisk bild av det. Ett annat problem är att svensk politik arbetar för och i första hand fokuserar på 
att få in kvinnor på arbetsmarknaden istället för att uppmuntra män att ta ansvar för barn och 
hushållsarbete (Larsson 2006).  

Om dagens könsblindhet fortsätter att vara utgångspunkten för planering är det mycket troligt att dessa 
ojämställdheter upprätthålls istället för att förändras. De delar av litteraturen inom planering som tar 
upp genusfrågor placerar dem i en statisk kategori trots att litteraturen även anser att kön är en social 
konstruktion som är dynamisk, vilket kan anses vara att säga emot sig själv (Larsson 2006). Att det 
skulle vara en nyhet att jämställd samhällsplanering gynnar både kvinnor och män är en 
missuppfattning. Redan 1987 i PBL5 har detta uppmärksammats. Ett problem är dock att många 
planerare separerar människors privata liv och det offentliga för att därefter lägga ansvaret för 
jämställdhet till den privata sfären. När detta görs avsäger sig alltså planerarna från 
jämställdhetsarbetet på ett sätt eftersom de inte avgör vad människor gör i sina privatliv (Larsson & 
Jalakas 2008).  

Långsam process mot jämställdhet  
Enbart ett fåtal kommuner har lyckats integrera begreppet jämställdhet på ett lyckat sätt i 
planeringsprocessen. Intervjuer genomförda av Larsson (2006) med planerare visar på en tvetydighet 
vad det gäller implementering och främjande av genusfrågor. Detta har därmed gjort processen att föra 

                                                           
5 Plan och bygglagen 
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in dessa frågor i planeringen mycket långsam trots att viss ambition finns.  
 
Larsson (2006) menar att det är fyra faktorer som gör att processen varit långsam, dessa är: 
 

1. Könsblindheten som präglat planeringen under lång tid som fokuserat på allmänintresset men 
sällan definierat vad detta innebär 

2. Få planerare visar på genusmedvetenhet 
3. På det sätt som regeringen definierar jämlika villkor gynnar inte arbetet med dessa frågor 

inom planeringsfältet 
4. Planering är till största del utvecklat av planerare under det praktiska arbetet 

På många sätt kan en ökning av antalet kvinnor i en verksamhet ses som en positiv sak men också som 
ett sätt att smita undan arbetet för ett jämställt samhälle. Bara för att fler kvinnor anställs följer inte 
genuskunskap med automatiskt. Att anställa fler kvinnor som en lösning tar också bort ansvaret på 
männens delaktighet i förändringar. Därför är det viktigt att lyfta frågan om ett lika stort ansvar för 
kvinnor som för män. Om planeringen verkar med kunskapen om att kvinnor och män har olika 
erfarenheter och att de ska ha samma makt att forma både samhället och sina egna liv kan 
jämställdheten öka (Larsson & Jalakas 2008). 

Planerares makt  
Planerare tolkar det ekonomiska, sociala, kulturella och politiska läget i samhället i sina projekt för 
den fysiska planeringen. Även de, liksom alla andra människor, är påverkade av hur samhället ser ut 
för tiden de lever i (Knox & Pinch 2010). Planerare arbetar alltså utifrån värderingar som kommer från 
politikerna, men också från dem själva, och tolkningar av dessa. Besluten som tas berör det som är 
värt att eftersträva och det som är av värde för styrande organ, men också för de som ska befinna sig i 
det planerade området. Det är de styrande människorna som planerar för vad som ska ske i den fysiska 
miljön och de agerar utifrån vad de anser vara rätt och adekvat för ändamålet respektive orätt 
(Forsberg 2005).   
 
Byggnader och mönsters anatomi kan verka självklara och inte alls något som utgår från varken män 
eller kvinnor men faktum är att de allra flesta i grunden representerar patriarkatets värderingar. 
Planerare representerar alltså de normer som finns i samhället i den fysiska planeringen (Knox & 
Pinch 2010). En vi och dom-relation är något som man ofta försöker hålla sig ifrån men faktum är att i 
planeringen så kan detta involveras mer eller mindre medvetet. Det handlar ofta om att planerare kan 
lyfta fram kategorier av människor som behöver extra omsorg utöver allmänintresset. Det vill säga de 
som avviker från normen. Exempel på sådana kategorier kan vara homosexuella, funktionshindrade, 
kvinnor, barn, äldre och människor med utländsk bakgrund. Det som blir kvar, de som anses vara det 
”normala”, är då oftast heterosexuella, medelålders, vita män (Larsson & Jalakas 2008). 

Top-down och bottom-up är begrepp för olika tillvägagångssätt och processer som används för att visa 
åt vilket håll inflytandet går i planeringsprocessen. Larsson (2006) menar att studier kring vilket 
tillvägagångssätt som kan hjälpa till att besegra den underordningen av kvinnor visar på att bottom-up 
är att föredra. Där kan de som kommer att beröras av planeringen aktivt delta och kunskap och 
erfarenheter får ta plats från individnivå. Det här tillvägagångssättet tar också fram en medvetenhet om 
maktrelationer mellan kvinnor och män i planeringsprocessen. Top-down visar istället på att, eftersom 
det innebär att beslutsfattare och andra med makt över planeringen är de som förändrar, de som 
påverkas av planeringen inte får ta del i processen på ett effektivt sätt (Larsson 2006). 
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3.2 Implementering av en metod (Implementeringsteori) 
Under 2000-talet har det skrivits relativt många rapporter och artiklar om jämställd samhällsplanering 
och metoder har tagits fram för att kunna använda dessa. Däremot saknas information om 
granskningar av genomförda projekt som faktiskt använts ute ”i fält”, i områden där stadsdelar växer 
fram. För den här uppsatsen har befintliga rapporter och artiklar nyttjats såsom: Vägverkets6 (2009) 
Jämställd samhällsplanering – förslag på metod och Larssons (2006) Makten över rummet: Om 
genusperspektiv i samhällsplaneringen. Dessutom har rapporter från Länsstyrelsen som bland annat 
På rätt väg? Uppföljning av den regionala strategin för jämställdhet i Stockholms län 2008-2013 
(Rapport 2011:3) och Jämställd tillväxt i Stockholms län – handlingsplan 2012-2014 (Rapport 2013:2) 
använts. Det som saknas i den använda litteraturen är hur det aktiva arbetet för en introduktion av 
dessa metoder ska gå till. Viss information finns om att exempelvis informationsmaterial om 
jämställdhet ska lämnas ut men inte utförligare än så. Även planer på uppföljning är diffusa och 
många av planerna har ännu inte använts.   

För att på ett effektivt sätt kunna implementera en metod i en verksamhet krävs det att den används på 
rätt sätt och för rätt ändamål. Definitionen av implementering av en metod i den här studien är det 
tillvägagångssätt som används för att introducera en metod i en verksamhet. Studier visar att om 
kunskap finns angående hur implementering fungerar lyckas ungefär 80 % av antalet planerade 
förändringar inom 3 års tid. Finns inte kunskapen med i planeringen lyckas enbart 14 % av antalet 
förändringar inom en 17-årsperiod (Socialstyrelsen 2012). Vikten av feedback menar Lundefors 
(2003) också är en av de viktigaste sakerna då en förändring ska ske. Med det menas att en 
återkoppling från de som berörs av implementeringen av metoden och att detta sker inom kort tid efter 
färdigställandet (Lundefors 2003). Det relevanta i detta för denna studie är huruvida 
implementeringsprocessen av olika metoder för jämställd samhällsplanering ser ut och varför.  

Tid och teknik 
Att en implementering av metoder hindras orsakas enligt flera studier av brist på tid. Bristen på tid kan 
dock ofta implicit bero på faktorer såsom personalomsättning, ekonomiska problem och ansträngda 
arbetssituationer (Socialstyrelsen 2003; Lundefors 2003). Implementeringen av en metod kan också 
kräva mycket administrativ tid och omfattande arbete vilket kan utgöra ett hinder, speciellt i 
inledningsfasen. För att en implementering ska anses lyckad måste även ansvariga ha tid för reflexion 
vilket ofta glöms bort vid planeringen av genomförandet. De tekniska förutsättningarna handlar bland 
annat om formulärutformningar och invecklade datorprogram. Dessa faktorer kan försena och försvåra 
implementeringen samt i vissa fall vara anledningen till att genomförandet inte lyckades 
(Alexandersson 2006).        

3.3 Kvalitativ och kvantitativ jämställdhet 
För att samhället ska komma närmare en social hållbarhet krävs både kvalitativt och kvantitativt 
jämställdhetsarbete. Om könsfördelningen inom projektet var jämställd skulle inte just detta behöva 
undersökas. Det skulle inte heller fylla en funktion om inte genussystemet existerade eftersom detta 
innebär att kvinnor och män då inte resonerar olika på grund av sitt kön (Forsberg 2003).  

En nackdel med den kvantitativa jämställdhetsundersökningen är att vare sig om könsfördelningen 
inom de involverade myndigheterna och företagen var jämställda eller inte så planerar även kvinnor i 
dagsläget utifrån det rådande genussystemet vilket alltså ändå riskerar att befästa och upprätthålla 
skillnaderna mellan könen. Detta gör alltså att om samhällsplaneringen förändras och verkar för ett 

                                                           
6 Bytte namn till Trafikverket år 2010, dock kommer Vägverket att användas i uppsatsen då dess användning 
sker i koppling till dokumentet som publicerades 2009 då myndigheten fortfarande hette Vägverket 
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mer jämställt samhälle kommer den troligtvis ändras enligt de rådande könsskillnaderna. Exempel kan 
vara att arbetsplatser som idag anses ”kvinnliga”, det vill säga till exempel arbetsplatser inom 
vårdsektorn, i framtiden planeras att ligga närmare bostadsområden för att underlätta för kvinnor 
utifrån faktumet att det är kvinnor som idag utför fler ärenden åt hemmet, står för större delen av 
hämtning/lämning av barn med mera. Risken är därmed att könsskillnaderna kan komma att prägla 
planeringen istället för att bara bli varse om dem för att kunna motverka dem. Om resultatet av studien 
skulle visa sig vara att Norra Djurgårdsstaden faktiskt har potential att bli mer jämställd än övriga 
stadsdelar i Stockholm löser det dock inte könsmaktsordningen och könsstrukturerna i samhället. En 
planerare kan inte bygga bort maktstrukturer men däremot lindra dem och vara en del av att bekämpa 
genussystemet (Larsson 2006). 

3.4 Trygghet i staden 
För att en stadsdel ska fungera krävs det att medborgarna känner sig säkra och trygga i området. I en 
storstad träffar människor nämligen ofta fler främlingar än folk de känner vilket gör att det är lätt att 
känna obehag vid vissa tidpunkter på dygnet. Däremot är en starkt trafikerad gata i en stadsdel också 
den som människor upplever som tryggare än en folktom gata. Detta beror dels på att en folktom gata 
är en riskabel plats. Om exempelvis ett rån sker finns ingen där som ser och kan hjälpa till/larma 
(Jacobs 2004). Att försöka bygga bort otrygghet med stängda innergårdar och liknande löser inte 
problemet. Detta gör enbart att områdena utanför dessa instängda delar blir än mer otrygga. Om en 
stadsdel inte kan ge människor den tryggheten finns det dessutom oftast många andra problem i 
området som i sin tur skapar ytterligare problem (Larsson 2004).  
 
Att människor ser andra människor röra sig i ett område gör ofta att de också kommer att vilja befinna 
sig i just det området. Funktionen av den här dragningskraften verkar, enligt Jacobs (2004), ha gått 
många planerare förbi. Ofta planerar de utefter en föreställning om att människor tycker om platser 
som är tomma, lugna och välordnade. Problemet är bara att dessa saker oftast ger motsatt effekt. Liv 
och rörelse där människor kan vara både användare av området och betraktare av det som händer är 
istället det vinnande konceptet i en stadsdel menar Jacobs (2004). Kriterier som krävs för att livet i 
staden ska kunna vara så energisk och aktiv är bland annat att den är byggd med korta kvarter för ökad 
variation, många korsningar som fungerar som potentiella mötesplatser, en heterogen ålder och 
standard på byggnaderna, tillräckligt hög koncentration och en jämn blandning av bostäder, 
arbetsplatser och andra verksamheter (Jacobs 2004). 
 
En viktig sak att poängtera är missuppfattningen som ofta görs mellan säkerhet och belysning. 
Bostadsområden som uppfattas som farliga försöker man förklara genom att belysningen är 
otillräcklig. Dessvärre är det snarare tristessen och bristen på variaton i området som gör det farligt 
eftersom att det inte rör sig människor kontinuerligt där. Just kring det här problemet upplever många 
människor att bättre belysning skulle göra platsen mer säker, men studier visar på att det självklart är 
en del av problemet men att det först och främst handlar om hur många människor som vistas där. 
Listerborn (2002) nämner att det finns så kallade tysta åtgärder som alltmer introduceras i samhället 
såsom bland annat övervakningskameror och portkoder. Att de kallas tysta beror på att de inte pratas 
om eller görs reklam för. Men däremot förändrar de mycket i staden, exempelvis leder de till att 
människor skärmas av från varandra och Listerborn (2002) menar att det är så främlingar skapas idag.  

Många kvinnor har utvecklat strategier för att lättare kunna vistas i staden utan att känna obehag. De 
tolkar alltså stadens miljöer utifrån ett risktänkande. Forskare med ett feministiskt angreppssätt har lyft 
fram kritik om hur tidigare forskning angående kvinnors rädsla i staden sett ut. Kvinnor har oftast 
framställts som offer i det offentliga rummet samtidigt som det är just risken för att bli utsatt som 
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forskarna försökt minimera. Det finns också ett annat problem med att märka ut kvinnan som offer och 
mannen som brottsutövaren eftersom kvinnors status då sänks och den allmänna tanken blir att de 
måste beskyddas (Listerborn 2002). 

3.5 Tidsgeografi 
Människors handlande är inte bara viktigt ur ett rumsligt perspektiv utan också ur ett tidsmässigt 
sådant. Grundläggande för detta är att människor aldrig, hur självklart det än låter, kan befinna sig på 
två ställen samtidigt. För samhällsplaneringens del är detta viktigt just för att den måste ta hänsyn till 
att dygnet bara har 24 timmar och att tid för både betalt och obetalt arbete måste ingå i planeringen 
(Larsson & Jalakas 2008). Genus påverkar inte bara rummet utan även rörelser mellan olika rum vilket 
gör att tiden automatiskt påverkas. Geografin som sådan är alltså alltid ihopkopplad med tiden 
(Daniels 2012). Kvinnors och mäns förutsättningar i tidsrummet är olika på grund av olika måsten, 
krav samt möjligheter. Detta gör att det för kvinnor och män finns olika hinder och en bestämd mängd 
val i tidsrummet som måste passeras och genomföras. Det här är alltså viktigt för samhällsplaneringen 
eftersom även vad människor inte kan göra i tidsrummet ger effekt på deras liv, inte bara vad de gör 
(Mark 2007). 

4. Vision 2030 och Norra Djurgårdsstaden  
I detta kapitel redovisas resultatet av det empiriska arbetet som genomförts för studien. De 
upplevelser, tillvägagångssätt och erfarenheter från intervjuobjekten åskådliggörs. I kapitel 4.1 och 
4.2 kommer projekten Vision 2030, Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen att redovisas. Den första 
etappen av Norra Djurgårdsstaden är Hjorthagen där inflyttningen startade under slutet av 2012 och 
pågår fortfarande. I de efterföljande kapitlen redovisas det empiriska materialet som berör uppsatsens 
frågeställningar.  

4.1 Vision 2030 
Tillsammans med Sydostasien antas Östersjöregionen med Stockholm som central punkt att expandera 
starkast i världen under de kommande åren. Regionen har en kraftig befolkningsökning som ställer 
stora krav på dess planering. Sedan 2007 har Stockholms stad därför skapat en långsiktig 
framtidsvision för hur stadens utveckling ska se ut. ”Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass” heter 
dokumentet som kommunen tagit fram som bland annat innebär att man om 17 år vill se att Stockholm 
är världens mest tillgängliga, jämställda och demokratiska huvudstad (Stockholms stad 2007). 
Stockholms stad menar att eftersom det just nu är lågkonjunktur och att konkurrensen mellan Europas 
storstäder ökar krävs det att Stockholm ser till att företag etableras och att staden lockar till sig 
människor som vill bo, leva och arbeta i Stockholmsregionen. Att Vision 2030 skapats är för att 
Stockholm ska bli en stad i så kallad världsklass, för att kunna ge alla invånare en bra förutsättning till 
ett gott och fungerande liv (Stockholms stad 2012).  Beslutsfattarna inom Stockholms stad drömmer 
om att Gamla Stan blir bilfri, gång- och cykelvägar separeras från biltrafiken, kollektivtrafiken 
utvecklas och binder ihop stadens olika delar, Miljonprogrammen rustas upp, stadsdelsnämndernas 
politiker direktvals och skapar en hemkänsla och tillhörighet i stadsdelarna, att medborgarna är 
deltagande i planering, det offentliga rummet är attraktivt, fritt och mötesplatserna är fyllda med 
blomster, skulpturer och annan konst (Stockholms stad 2007).  

Stockholms stad menar att ett aktivt jämställdhetsarbete kommer att stärka kvinnans ställning så att 
den år 2030 kommer att vara lika stark som männens och menar att det gör att staden kommer att vara 
mycket attraktiv. Med jämställdhetsarbetet inom visionen anser Stockholms stad också att det obetalda 
och betalda arbetet delas lika mellan kvinnor och män, att normer som säger hur kvinnor och män bör 
vara och bete sig tillhör historien samt att inga yrken är kvinno- eller mansdominerade (Stockholms 



18 
 

stad 2007). Däremot vet inte Tjänsteperson A på Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad hur 
planerna kring hur Stockholm ska bli en av världens mest jämställda huvudstäder är tänkta att 
genomföras samt om det även är en del av projektet Norra Djurgårdsstaden (Tjänsteperson A 2013-02-
27, muntligt).  

Planering för Norra Djurgårdsstaden 
Översiktsplanen över Norra Djurgårdsstaden säger att mark som tidigare använts av bland annat 
industrier med gasverksamhet ska byggas om till mångfunktionellt område med bostäder, service och 
god infrastruktur. Markanvändningen kommer att variera mellan bostäder, natur- och parkområden, 
vattentransporter och ett område för den tekniska försörjningen såsom vatten- och avloppsverksamhet. 
Hur dessa är geografiskt placerade går att se i Figur 3 som är Stockholms stads karta som visar de 
olika delarna och hur de ska användas.  

Under år 2008 utformades en detaljplan för det första området i Norra Djurgårdsstaden som skulle 
byggas; Hjorthagen. Förslagen mötte till en början kritik då området angränsar till 
Nationalstadsparken och byggnader med mera fick planeras om, bland annat med en sänkning av 
bebyggelsen med 1-2 våningar. 

 

 

 

 

 

Figur 3. Stockholms stads figur över Norra Djurgårdsstadens avgränsning och markanvändning. 
Källa: Stockholms stad 2007).  

Detaljplanerna för området Norra Djurgårdsstaden tas fram av Stadsbyggnadskontoret och 
Exploateringskontoret är markägare i området. Cirka 4000 lägenheter är markhänvisade, enligt 
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Exploateringskontoret med en blandning av upplåtelseformer, dock fler bostadsrätter än hyresrätter. 
Även seniorboenden har byggts i liten skala. Detaljplaneringen för etapperna Norra 1 och Västra är 
färdiga och inom de områden som är under planering är fler studentbostäder och gruppboenden 
planerade (Tjänsteperson B 2013-02-19, muntlig). I dagsläget är det sex stycken byggherrar som är 
delvis eller helt färdiga med sina projekt i området; dessa är: 

• Familjebostäder 
• NCC 
• JM  

- Seniorgården  
- SBC Bo 

• Lennart Ericsson 

4.2 Hjorthagen 
I de äldre delarna av Hjorthagen (hittas i området ungefär där informationsrutan i Figur 3 är placerad) 
bor cirka 2000 personer i vad som är en gammal arbetarstadsdel. Prognosen som Stockholms stad tagit 
fram för befolkningsutvecklingen i Hjorthagen-Värtahamnen till år 2021 visar en ökning med cirka 8-
9000 människor (Stockholms stad 2012). Tjänsteperson B (2013-02-19, muntlig) menar att det har 
varit en annan grupp mäniskor som huserat i stadsdelen tidigare, de som nu flyttar hit till 
nybyggnationerna är de som faktiskt har råd att köpa en lägenhet eller betala månadskostnaden för en 
hyreslägenhet. I den äldre delen av Hjorthagen finns redan många mindre lägenheter som byggdes 
främst under 1930-talet. Inom stadsutvecklingsprojektet som pågår nu byggs det sedan 2011 nya och 
lite större bostäder i Hjorthagen som kommer att kunna husera cirka 15 000 nya invånare när det är 
klart. De första inflyttningarna påbörjades under mitten på 2012 och fortsätter nu succesivt 
(Tjänsteperson B 2013-02-19, muntlig). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Norra Djurgårdsstaden – Tidsplan för bostäder i Hjorthagen. Stockholms stad 2011. 
Observera att antalet bostäder ej gäller eftersom figuren är något äldre. 
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Hjorthagen är den första etappen där främst bostäder och parker prioriterats. En fjärdedel av området 
är parker. En blandning av boendeformer har valts varav cirka 70 % är bostadsrätter och 30 % 
hyresrätter. Inom de områdens Norra 1 & Västra som uppsatsen fokuserar på är bostadshusen 
fördelade mellan olika byggherrar vilket gör att de bygger bostäder inom samma kvarter istället för att 
dela upp dem sinsemellan (Tjänsteperson F 2013-02-22). Planen är att området ska bli en stadsdel med 
stadsmässig karaktär med innehåll i den yttre offentliga miljön såsom torg, parker och gator. 
Ambitionerna är att göra en tät promenadstadsdel (Nordin 2013-02-28). 

 

• Etapp Norra 1, Norra Djurgårdsstaden 

I Figur 4 går det att se detaljplanen för etappen Norra 1 och 
dess relativa läge i Hjorthagen går att se på Figur 3. Det är 
den första etappen att påbörjas och 10 byggherrar fick 
markanvisning i området. Tidsplanen för de olika 
byggherrarna i området har sett olika ut men de första 
bostäderna påbörjades i slutet av år 2010 och alla är 
planerade att vara klara till senast år 2014 (Stockholms stad 
2013). Bostadsområdet är öppet med utsikt över 
Nationalstadsparken och Husarviken och byggherrarna har 
valt öppna gårdar istället för slutna kvarter.  

 
 
                                                                                         Figur 5. Detaljplan etapp Norra 1, Norra 
                                                                                         Djurgårdsstaden. Källa: Bygg- och 
                                                                                         plantjänsten Stockholms stad 2013. 
                                                                                  

• Etapp Västra, Norra Djurgårdsstaden  

Figur 5 visar etapp Västras detaljplan där                       
exempelvis byggherrarna Einar Mattson och 
Folkhem bygger i kvarteret Färnebofjärden.     
Etappen är den andra delen av Hjorthagen och i 
projektet Norra Djurgårdsstaden som började 
byggas. Även i Västra fick 10 byggherrar 
markanvisning och delar även här på kvarteren. 
Etappen har, likt Norra 1, inga slutna kvarter och 
utsikt över Nationalstadsparken.  

                                                                           

 
                   Figur 6. Detaljplan etapp Västra, Norra 
                   Djurgårdsstaden. Källa: Bygg- och 
                   plantjänsten Stockholms stad 2013.                                                                                                                                                                        
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Byggherrar Norra 1 Antal byggnader Antal bostäder Byggstart/inflytt 
Erik Wallin 1 42 i.u/2014 
Familjebostäder 2 109 2011/2013 
Järntorget 2 34 2011/2013-14 
NCC 3 123 2011/2012-13 
SBC Bo (del av JM-koncernen) 1 69 2012/2013 
Seniorgården (del av JM-
koncernen) 

3 69 2011/2012 

Svenska Hus 3 98 2011/2013 
Viktor Hansson 2 30 2010/2012 
 Lennart Ericsson   2  26 2012/2013 
 Reinhold Gustavsson 1-2  39 2011/i.u 
Tabell 2. Byggherrar inom etapp Norra 1. Skapad av Emma Andersson efter Stadsbyggnadskontoret 
2012 (2013-02-25). 

 

Byggherrar Västra  Antal byggnader Antal lägenheter  Byggstart/inflytt 
Svenska bostäder 5 160  2012/2014 
’’ ’’ 145 (studentbostäder) ’’ 
JM 2 146 2011/2012 
HSB 1 84 2012/2014 
Folkhem 1 36 2013/2014 
Einar Mattsson 1 65 2012/2013 
SKB 2 97 2013/2014 
Bygg Vesta 2 198 (100 studentbostäder) 2013/2015 
Borätt (del av JM-koncernen) 1 85 i.u 
Stockholmshem 1 149 2013/i.u 
Primula 4 85 2013/i.u 
Primula (Förskola) ’’ - ’’ 
Tabell 3. Byggherrar inom etapp Västra 1. Skapad av Emma Andersson efter Stadsbyggnadskontoret 
2012 (2013-02-22). 

5. Genusperspektiv och jämställdhet i planeringen  
Detta kapitel visar på myndigheternas, vissa politikers och involverade byggföretags arbetssätt, 
åsikter och kunskap kring uppsatsens frågeställningar.  

5.1 Jämställdhetspolicy 
I dagsläget har varje stadsdelsförvaltning en jämställdhetspolicy och för denna uppsats är Östermalms 
stadsdelsförvaltning den som har ansvar för Hjorthagen. De har tagit fram en plan för åren 2013-2015 
som belyser att arbetet emot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
sexuell läggning med mera ska fortsätta. För att genomföra detta arbete menar stadsdelsförvaltningen 
att bland annat följande punkter ska lyftas upp och arbetas med: 

• För en jämn könsfördelning ska jobbannonser riktas till det underrepresenterade könet på en 
arbetsplats 

• För stöd och råd som medarbetare ska närmaste chef kontaktas 
• Vid föräldraledighet och liknande ska personerna behandlas lika som de andra anställda 
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Denna plan är fokuserad på arbetet inom Östermalms stadsdelförvaltning och dess arbetsmiljö 
(Stockholms stad 2013). Detta betyder att planen inom förvaltningen inte behöver påverka det aktiva 
arbetet ute i stadsdelen. Till exempel handlar en punkt inom planen om tillsvidareanställningar, detta 
berör alltså enbart de som är anställda inom förvaltningen (Stockholms stad 2013).   

5.2 Kvalitativ jämställdhet - Hjorthagen 
Uppsatsen har prioriterat den kvalitativa jämställdheten vilket kommer att redovisas i följande kapitel.   

Kompetensutveckling inom företagen och Stockholm  
Inom Stockholms stad finns det en del sektorer som har genomgått genus- och 
jämställdhetsutbildningar. Ett exempel är Stockholms läns landsting som sex gånger per år sedan 2005 
haft jämställdhetsutbildningar för cheferna. Den möjligheten öppnades upp av regeringen då man på 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet beslutade om att starta programmet Hållbar Jämställdhet 
(Sveriges kommuner och landsting 2010). Även KSL7 har genomfört vissa utbildningar inom 
jämställdhet. Under 2009 hade de en halvdagsutbildning för handläggare om jämställdhetsintegrering 
(Carnolf & Engström 2011). Tillväxtverket arbetar för att ge kvinnor större möjligheter inom 
företagande men i deras plan angående detta riktar sig hjälpen jämt fördelat mellan kvinnor och män 
(Verdier 2011).  

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har inte någon tydlig utbildning för de anställda inom jämställdhet 
(Tjänsteperson A 2013-02-27, muntlig). Ingen av de representanter på byggföretagen som intervjuats 
för studien har någon erfarenhet av utbildning vad det rör jämställdhet eller genus och inte heller 
kommit i kontakt med jämställd planering. Däremot har de flesta av intervjuobjekten en förhoppning 
om att Hjorthagen kommer att bli en jämställd stadsdel. Ett flertal av de intervjuade har relativt stor 
frihet att själva välja vilka utbildningar de ska genomföra, en av dem är Tjänsteperson G. Hen behöver 
bara ett godkännande från sin chef och de kurser hen har valt att delta i berör projektledning, 
entreprenadjuridik och ekonomi. Dessa kurser har inte berört genus eller jämställdhet (Tjänsteperson 
G 2013-03-19, muntlig). Tjänsteperson H som arbetar på HSB tror inte att någon i deras projekt i 
Hjorthagen har någon utbildning inom genus eller jämställdhet, helt enkelt för att intresset inte är 
särskilt stort (Tjänsteperson H 2013-03-25, muntlig).  

Ska inte samhällsplaneringen ha ett genusperspektiv?  
Eftersom planeringen av Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden har haft fokus på dess miljöprofilering 
har det inte funnits utrymme att betänka jämställdhetsfrågan. Tjänsteperson B (2013-02-19, muntlig) 
menar att när de nu har bättre koll på miljöfrågorna ska tacklas kan social och ekonomisk hållbarhet 
börja bearbetas. Inom projektgruppen har de berört hur jämställdhetsfrågor kan kopplas ihop med 
planering men inte riktigt definierat det ännu. Det är besvärligt att ta fram riktlinjer för 
genusperspektivet inom planering menar hen. När Exploateringskontoret berörde frågan inom 
ledningen kom de enbart på att exempelvis för tung utrustning inte ska planeras in eftersom det kan 
medföra att kvinnor som i många fall är fysiskt svagare än män inte kan använda dessa. Tjänsteperson 
B lyfter också fram trygghetsaspekter som en faktor inom planeringen i relation till 
jämställdhetsfrågor (Tjänsteperson B 2013-02-19, muntlig). Att det är på det här sättet, att det nästan 
verkar ligga en hierarkisk ordning mellan miljöfrågor och genusfrågor tror Rudin beror på att 
jämställdheten inte är en fråga idag, man ser inte att jämställdhetsfrågan är en påverkbar process inom 
stadsbyggnad. Det blir mer att ”bygger man bostäder så gör man det, ingenting annat”. Rudin menar 
att Stadsbyggnadskontoret i planeringen vill ha in förskolor till exempel, det gör även 
Skolförvaltningen, men i det övriga arbetet kring planeringen där de ekonomiska faktorerna spelar en 

                                                           
7 Kommunförbundet Stockholms Län 
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stor roll faller det ofta bort i prioritet. Det finns inga ekonomiska strukturer som garanterar att det kan 
byggas förskolor så att det är tillräckligt. Rudin menar att det är en stor faktor som skiljer partierna i 
kommunen åt, att styret idag prioriterar de ekonomiska bitarna framför den sociala hållbarheten 
(Rudin 2013-04-08, muntlig).  

Inom den kommunala byggsektorn syns inga större skillnader mellan kvinnliga och manliga planerare, 
däremot anser sig Tjänsteperson F (2013-02-22, muntlig) se större skillnader i antal kvinnor och män 
inom den privata sektorn och inom mindre företag. Kvinnliga planerare inom byggbranschen kan 
också stöta på en manlig och konservativ jargong. Däremot är det svårt att veta om detta beror på att 
kvinnan i fråga är just kvinna eller om det har med hennes ålder att göra. En teori är att en äldre 
kvinnlig planerare kan gynnas genom att hon möjligen besitter mer kunskap och har längre erfarenhet 
(Tjänsteperson F 2013-02-22, muntligt).   

Tjänsteperson A (2013-02-27, muntlig) tror att Hjorthagen kommer att bli mer jämställd med tanke på 
att det är en helt ny stadsdel. Hen syftar då på skillnaden mellan renoveringsobjekt och 
nybyggnationer. I ett renoveringsobjekt kan möjligen invanda könsroller reproduceras i och med att 
mannen antas ta ansvar för tyngre arbete och utföra de tekniskt svårare uppgifterna. En nybyggnation 
är automatiskt befriad från detta vilket kan göra att könsskillnaderna suddas ut en aning menar 
Tjänsteperson A. En annan faktor som kan göra att området kanske kommer att bli mer jämställt beror 
på dess miljöprofilering. Genom att området uppmuntrar till cykling kan det eventuellt bidra till att fler 
män väljer att använda sig av cykeln som färdmedel istället för bilen. I dagsläget är det männen som 
står för majoriteten av bilåkandet och kvinnorna för gång-, cykel- och kollektivtrafiken (Tjänsteperson 
A 2013-02-27, muntlig).  

Rudin (2013-04-08, muntlig) menar att jämställdhet och genusfrågor inte är en faktor idag i 
samhällsplaneringen. Han menar att problem som uppstår, till exempel att kvinnor fortsätter att ha 
svårare att kombinera fritid och arbete på grund av långa resvägar med mera, är något man ser i 
efterhand. Detta på grund av att stadsplaneringen inte utgår från ett jämställdhetsperspektiv. Rudin 
(2013-04-08, muntlig) ger ett exempel på hur denna arbetsgång inte är gynnsam; Hammarby Sjöstad 
planerades i princip helt utan förskolor, vilket skapade enorma problem för de som flyttade in med 
mindre barn. Anledningen till varför planeringen gjordes på det sättet härleder han till att planerarna 
ansåg att det citynära området skulle locka andra köpare än just barnfamiljer. Rudin tror också att det 
här beror på ekonomin, att många av projekten är ekonomiserade. Just detta menar han är den 
viktigaste parametern när det handlar om stadsbyggnad och därför planeras inte funktioner som kan 
underlätta familjära behov (skolor, förskolor, äldreboenden med mera) tillräckligt i projekten. Just 
detta går ut över kvinnor då övervägande del av hushållsarbete fortfarande idag utförs av dem (Rudin 
2013-04-08, muntlig).  

Vision 2030 – bara en önskedröm? 
Projektet Vision 2030 är något som alla inom stadens organisation ska arbeta med. Arbetet ska bland 
annat fokuseras på att ingen blir diskriminerad på grund av sitt kön (Stockholm 2007). Däremot har 
visionens tidigare önskan om att göra Stockholm till världens mest jämställda huvudstäder tappats bort 
på vägen. Stadsbyggnadskontoret arbetar inte aktivt med att göra Norra Djurgårdsstaden jämställd 
(Tjänsteperson A 2013-02-27, muntlig). Stockholms stad har ingen samhällsplanering idag som utgår 
ifrån att ha jämställdhet som mål menar Tomas Rudin (2013-04-08, muntlig). Han menar att det finns 
ett visionsglapp mellan de fina ord som står i dokumentet Vision 2030 och vad som sker i praktiken. 
Rudin menar att hans parti vill bygga mer lägenheter genom allmännyttan och därmed kunna styra vad 
som ska byggas på ett annat sätt än vad som går vid privata byggnationer. Partiet skulle också vilja 
lagstadga tidsgeografiska dagsprogram i detaljplanerna för att få in genusperspektivet i 
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stadsplaneringen. Detta innebär att kunskap om hur och vad individer gör inom ett särskilt avstånd 
under en dag införskaffas. Rudin (2013-04-08, muntlig) menar också att uppmärksamma tiden det tar 
att bege sig från hemmet och jobb och mellan hemmet och fritidsaktiviteter med mera är viktigt för 
arbetet för jämställdhet. Det innebär också att planerare kan ta hjälp av dessa vid nya projekt och se 
vad som behövs inom rimliga avstånd från bostäderna för att underlätta jämställdhetsarbetet. 
Tidsgeografiska dagsprogram är ingen ny metod utan har använts redan i Generalplan 52, inte utsagt 
för jämställdheten men som skulle kunna användas för det nu. Genom att införa detta tror Rudin att de 
strukturella förhållandena kan förändras (2013-04-08, muntlig). 

5.4 För vem byggs stadsdelen? 
Det är främst de politiska besluten som avgör hur ett område i Norra Djurgårdsstaden ska användas. 
Exploateringskontoret menar att det är i grunden medborgarnas röst som styrt framtagandet av 
Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden eftersom de valt de politiker som sitter vid makten (Tjänsteperson 
B 2013-02-19, muntlig). Denne menar också att Stockholms stad planerar för precis alla människor. 
Hen påpekar att alla människor, även funktionshindrade, blinda och rullstolsburna ska ha samma 
möjligheter i stadsdelen, men att de inte planerat ur ett kvinnligt perspektiv genom att skilja henne från 
mannen (Tjänsteperson B 2013-02-19, muntlig). 

Många byggherrar8 är involverade i Hjorthagen, ett av dem är Svenska Hus. De menar att familjelivet 
är det centrala i planeringen med öppna planlösningar och yteffektiva hem. De marknadsför området 
med närheten till kommunikationer, natur, kultur, shopping, skolor och en mångfald i arkitekturen. 
Husens entréer ligger ut mot gatan och innergårdarna är upphöjda för att göra dem avskilda och 
privata (Svenska Hus 2012). Många av företagen väljer att marknadsföra sina bostäder med ett 
miljöfokus eftersom stadsdelen ämnar vara en så miljövänlig stadsdel som möjligt (HSB, 2012). 
Skapandet av en ny stadsdel är prestigefyllt och erfarenheter från Hammarby Sjöstads miljöarbete har 
tagits till vara, säger Tjänsteperson J (2013-02-13, muntlig). Det äldre bostadsområdet i Hjorthagen 
består av mestadels mindre lägenheter varför staden och byggherrarna nu valt att bygga lite större 
lägenheter om 3-4 rum i varje. Målbilden som många av byggherrarna har är att det troligtvis är 
nybildade familjer som köper lägenhet i området men också att det är människor från Östermalm, 
Lidingö samt från norra Stockholm som kommer att flytta hit eftersom att det ligger nära (inte för att 
de är de som har råd) city (Tjänsteperson E 2013-02-18, muntlig) 

Stadsbyggnadskontoret tror att Hjorthagen kommer att bli relativt homogen ur ett klass- och 
etnicitetsperspektiv. Det tror SBK har att göra med främst priserna på bostäderna i området som ligger 
mycket högt. Det är i dagsläget svårt att skapa en blandning av människor och inga uttalade incitament 
om att förändra detta kommer från politikens håll vilket gör det ännu svårare. Däremot tror SBK att i 
de kvarter där studentlägenheter byggs kommer att bli mer heterogent eftersom det där inte har att göra 
med hur mycket pengar individerna har (Tjänsteperson A 2013-02-27, muntlig). Även Rudin är inne 
på det spåret då han menar att utvecklandet av allmännyttan skulle kunna öka mångfalden i områden 
(Rudin 2013-04-08, muntlig).   

Ett annat exempel som Rudin tar upp angående vilket perspektiv man planerar utifrån är Solna stads 
utveckling. Moderaterna har ordförandeposten i kommunstyrelsen i princip ända sedan 80-talet och 
har satsat mycket lite pengar på kultur, förskolor, skolor och äldreboenden. Däremot har de blivit 
utnämnda till Sveriges främsta näringslivskommun flera gånger. Idag är Solna stad den kommun i 
Sverige som har högst andel ensamstående män. Detta menar Rudin att man kan koppla till just 

                                                           
8 Enligt PBL är en byggherre den som utför eller låter utföra rivnings-, mark- eller byggnadsarbeten. Det är 
också byggherrens ansvar att kontrollera att arbetet utförs enligt bestämmelserna i PBL 
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planeringen av staden och vilka som gynnas av den. ”Om saker och ting får bli vad det vill, om 
marknaden får bestämma, då blir det män som drar övervägande flest fördelar” (Rudin 2013-04-08, 
muntlig). 

Kvinnors erfarenheter och behov inom planering 
Tjänsteperson G (2013-03-19, muntlig) menar att planerare inom Svenska Bostäder inte planerar efter 
kvinnors behov och erfarenheter.  Tjänsteperson B (2013-02-19, muntlig) anser att planerarna är 
försiktiga med ”det där” – de vill inte tillskriva kvinnor en lägre ställning eller riskera att vara politiskt 
inkorrekta. Det här sättet fungerar inom Exploateringskontoret och i Tjänsteperson B:s ställning som 
projektchef ser hen till att de anställda arbetar tillsammans för att utveckla en stad för just människor, 
men de fokuserar inte på manligt och kvinnligt. Atmosfären inom fysisk planering är mer förlåtande 
nu än på exempelvis 50-talet menar Tjänsteperson B och det är ingen manlig huvudplanerare som styr 
och ställer över de andra utan arbetet genomförs med ett övergripande samarbete (Tjänsteperson B 
2013-02-19, muntlig). Inom Svenska Hus anser man att en jämn könsfördelning i arbetsgrupperna 
inom olika projekt gör att det skapas en bra syn över kvinnors erfarenhet och behov (Tjänsteperson D 
2013-02-28, muntlig). 

”Det är inte sådär patriarkalt som det var på 50-talet” – Tjänsteperson B (2013) 

På HSB är inte könsroller, makt och förväntningar baserade på kön något som innefattas i planeringen 
av nya projekt, således inte heller för Norra Djurgårdsstaden. Det som istället sätts i fokus är för vilka 
man antar kommer att flytta in i området och vilka behöv de har. Feminism och genusfrågor är något 
som det talats om på företaget men dessa samtal har varit på sidan av, inte i fråga om planeringsarbetet 
(Tjänsteperson H, 2013-03-25, muntlig). Socialdemokraterna och Tomas Rudin har för Norra 
Djurgårdsstaden verkat för att se till att antalet förskolor, skolor och lekparker ska bli tillfredsställande 
för att underlätta människors liv. Däremot menar Rudin (2013-04-08, muntlig) att det inte ser ljust ut 
utan mer liknar hur det blev i Hammarby Sjöstad, dock med förhoppning om att det ska gå att åtgärdas 
innan området är helt färdigbyggt. Partiet har inte skiljt kvinnors och mäns behov och erfarenheter åt i 
planeringen av detta eftersom de inte kommit så långt i sin kunskap inom det här ämnesområdet ännu. 
De har inga egna arbetsmetoder för att skapa mer kunskap, däremot har de börjat med seminarier med 
mera som berör genusfrågor (Rudin 2013-04-08, muntlig).   

Planering för ”alla människor” 
Strukturer i vårt samhälle upprätthåller skillnader mellan könen, även rumsligt, och för att se dessa 
krävs genusmedvetenhet i planeringen. För att skapa ett jämställt område är det därför viktigt att 
separera könen för att kunna integrera. Tjänsteperson I, som skrivit många dokument angående 
integrering av genusperspektiv i verksamheter, menar att vid en sådan separering kan de olika 
erfarenheterna hos kvinnor och män belysas och förstås för att man sedan ska kunna få en möjlighet att 
planera könsmedvetet. Att planera könsneutralt innebär i princip alltid att man istället planerar med en 
könsblindhet (Tjänsteperson I 2013-02-27, muntligt). 

5.5 Invånarinflytande  
Under planeringen har invånarna i den redan befintliga bebyggelsen fått vara med under olika skeden 
och på olika sätt för att få information och ge synpunkter om projektet. Positiva åsikter har varit bland 
annat att det nu händer saker i området som inte längre kommer att vara lika avskärmat från 
innerstaden som en del tyckt varit ett problem tidigare samt att utbudet av service med mera ökar. 
Negativa åsikter har till exempel varit att den äldre delen av Hjorthagen hamnar i skymundan från 
fokus, att Nationalstadsparken kommer att påverkas negativt samt att redan befintlig service i området 
riskerar att konkurreras ut (Tjänsteperson A 2013-02-27, muntlig). Dessa åsikter har tagits fram 
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genom att byggherrarna som verkar i stadsdelen har uppfört en så kallad byggherresamverkan/samråd. 
Detta samråd har sedan ordnat informationsmöten som de kallar medborgarsamtal för intresserade. Det 
har varit både bra och dåligt deltagande under dessa möten, något Exploateringskontoret beror på att 
många har svårt att ta sig tid att delta. Därför har till största del pensionärer och intresserade köpare 
deltagit (Tjänsteperson B 2013-02-19, muntlig). Detta samråd har också startats för att marknadsföra 
Norra Djurgårdsstaden tillsammans samt för att diskutera sakfrågor gemensamt för att området inte 
ska bli för fragmenterat (Tjänsteperson E 2013-02-18, muntlig). De som bor och kommer att bo i 
området har inte större inflytande över vad som händer i exempelvis Gasverksområdet än människor 
boende i andra stadsdelar i Stockholm (Tjänsteperson B 2013-02-19, muntlig).  

5.6 Planering för trygghet 
Ur ett trygghetsperspektiv tror Tjänsteperson A (2013) inte att Norra Djurgårdsstaden kommer att se 
annorlunda ut jämfört med andra stadsdelar. Däremot har områdets storlek haft en fördel i planeringen 
eftersom det blir en större yta som planeras ur dagens trygghetsperspektiv vilket är svårare att 
genomföra där enbart enstaka hus byggs. Stadsbyggnadskontoret har diskuterat frågan om närheten 
mellan gång- och cykelvägar och bilvägar vilket kan ha både för- och nackdelar. Under den mörka 
tiden på dygnet kan det finnas en fördel i att ha gång-och cykelvägar nära bilvägen då det uppstår mer 
rörelse i området än om de skulle vara separerade (Tjänsteperson A, 2013-02-27, muntligt). Dock 
försöker planerarna att undvika närheten mellan gång- och cykelvägar i den mån det är möjligt med 
tanken om att minska risken för gång- och cykeltrafikanterna att bli påkörda. Exempelvis planeras en 
cykelväg vid Fiskartorpsvägen, Hjorthagen, som kommer att separeras med en grön kil vilket kommer 
skapa några meter mellan bil- och cykelväg (Tjänsteperson B 2013-02-19, muntlig).  

Trygghetsplaneringen för Norra Djurgårdsstaden är något som det har arbetats mycket med inom 
Stockholms stad. Främst handlar det arbetet om att skapa naturliga stråk och upplysta platser samt att 
försöka uppmuntra till rörelse i området (Tjänsteperson E 2013-02-18, muntlig). Tjänsteperson C 
menar att tryggheten inte planerats märkvärt förutom att man har tagit del av vissa genomförda 
undersökningar, bland annat gjorda av Hyresgästföreningen, för att se vad folk värdesätter. Han menar 
att de inte planerat tryggheten, inte ”nu ska vi skapa ett tryggt område”, utan att det är något som 
kommer naturligt eftersom de inte bygger mörka skrymslen utan istället satsar på bra belysning med 
mera (Tjänsteperson C 2013-03-06, muntlig). Också Tjänsteperson E (2013-02-18, muntlig) menar att 
byggföretaget satsat mycket på öppna stråk och minimalt med mörka platser i området. För att få en 
övergripande trygghet i området arbetar de inblandade byggherrarna i området med varandra. Att 
bygga slutna kvarter menar Tjänsteperson E (2013-02-18, muntlig) inte är fördelaktigt eftersom det 
inte ger en trevlig atmosfär och det riskerar att bli en för instängd yta. De satsar istället på att skapa en 
öppenhet i området bland annat genom att det ska gå att passera genom kvarteren. För att avskilja 
offentliga platser från privata såsom trädgårdar från gatorna bygger företaget upphöjda innergårdar så 
att det inte gränsen dem emellan blir för otydlig. 

Trots att byggherrarna arbetar tillsammans är de inte överens med allt. Fördelen med slutna kvarter ser 
fler av dem eftersom det skapar naturliga samlingsplatser och förutsättningar för gemenskap 
(Tjänsteperson D 2013-02-28, muntlig, Tjänsteperson C 2013-03-06, muntlig, Tjänsteperson F 2013-
02-22, muntlig). De flesta av de intervjuade byggföretagen har valt att enbart ha elektroniska 
nyckelbrickor för att man ska komma in i portarna istället för portkoder. Detta menar de ska öka 
tryggheten då ingen obehörig kan få tag på någon kod för att komma in. Ett av de intervjuade 
byggföretagen har för trygghetens skull också installerat övervakningskameror i portarna för att de 
boende ska kunna se vem som vill komma in (Tjänsteperson F 2013-02-22, muntlig).  
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5.7 Kvantitativ jämställdhet - Hjorthagen 
Från Stockholms stads sida är representanter från stadsdelsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, 
Exploateringskontoret, Trafikkontoret, Miljöförvaltningen, konsulter med flera inblandade i projektet 
Norra Djurgårdsstaden. De som har varit av vikt för denna uppsats har varit representanter från 
byggföretagen, Stockholms stads politiska partier men också Stadsbyggnadskontoret och 
Exploateringskontoret eftersom de har det övergripande ansvaret för den fysiska planeringen 
(Tjänsteperson B 2013-02-19, muntlig).  

Det totala antal medverkande i projektet Norra Djurgårdsstaden (ej byggnadsarbetare och liknande) 
från Stockholms stad är totalt 59 stycken anställda. Kvinnorna sitter då på 29 poster medan männen 
har 30 poster. Dessa människor kommer från alla inblandade sektorer såsom Miljöförvaltningen och 
Trafikkontoret. Stadsbyggnadskontoret har 5 anställda för projektet där 2 av dem är kvinnor och 3 är 
män (Tjänsteperson A 2013-02-27, muntligt). Inom Exploateringskontoret är ledningen för projektet 
Norra Djurgårdsstaden bestående av 14 personer varav 7 kvinnor och 7 män. En majoritet av 
kvinnorna inom ledningen jobbar med planering, exempelvis är båda planeringscheferna kvinnor.  

Även bland de 20-30 konsulter som är delaktiga i projektet är könsfördelningen 50 % kvinnor och 50 
% män. Totalt sett på Exploateringskontoret är 61 % kvinnor och 39 % män. De kommer att kunna 
förfördela män vid rekrytering till Exploateringskontoret framöver, vilket Tjänsteperson B (2013-02-
19, muntlig) tänker sig är ovanligt. Informationen om könsfördelningen på kontoret är aktuell med 
anledning av att en rekrytering till Exploateringskontoret är på gång. Två planeringsprojektledare ska 
anställas till Norra Djurgårdsprojektet men projektchef Staffan Tjänsteperson B tycker att kön i just 
den här frågan är relativt oviktig (Tjänsteperson B 2013-02-19, muntlig).  

”Ska vi nu ta in ännu en kvinna i 40-årsåldern eller kan det  
vara intressant att ta in en yngre man från Schweiz eller 

 en äldre man från en annan kommun?” – Tjänsteperson B (2013) 

På de flesta byggbolagen som är verksamma inom områdena Norra 1 och Västra i Hjorthagen har en 
jämn könsfördelning. Däremot skiljer sig befattningar mellan könen enormt mellan företagen. På vissa 
av företagen är kvinnor enbart receptionister eller säljare medan de på andra företag sitter på högre 
poster som vice VD. Enligt en av de boende i området bör antalet planerare som är kvinnor vara lika 
som antalet män eftersom hon anser att kvinnor och män har olika erfarenheter och olika perspektiv. 
Dock är inte detta något som hon fått information om. Inom de olika byggföretagen ser variationen 
mellan antalet kvinnor och män mycket olika ut. Exempelvis Svenska Bostäder har cirka 5 % kvinnor 
involverade i projektet Norra Djurgårdsstaden, Seniorgården har 67 % kvinnor och SBC Bo samt 
Svenska Hus har 50 % kvinnor.  

6. Diskussion 
Det finns en genomgående avsaknad av vetskap om jämställd samhällsplanering inom Stockholms 
stad och de involverade byggföretagen i Norra Djurgårdsstadsprojektet. Det finns också en entydig 
övertygelse om att så länge ett område planeras för alla människor så blir området bra ur de flesta 
perspektiv. Ingen av de tillfrågade planerarna eller företagen har belyst kvinnors behov och 
erfarenheter i sin planering av Hjorthagen.  

6.1 Kunskap om genus och jämställdhet 
Inom både Stockholms stad och de intervjuade representanterna hos byggföretagen förväxlas 
jämlikhet och jämställdhet. I många av intervjuerna, till exempel med Tjänsteperson B (2013-02-19, 
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muntlig), menar man att alla personer har samma rättigheter och skyldigheter i Hjorthagen vilket då 
skulle vara en indikation på jämställdhet enligt denne. Hen poängterar också samma sak som 
Diskrimineringslagen (Mark 2009) tar upp, att ingen grupp människor diskrimineras av deras 
planering av den fysiska miljön. Dessa begrepp faller inom jämlikheten och verkar eftersträvas i högre 
grad än jämställdhet inom planerandet av Hjorthagen.  

Det är skrämmande få inom de involverade aktörernas verksamhet i Hjorthagen som visar sig vara 
eller säger sig vara intresserade av ämnet genus och jämställdhet. Detta kan kopplas till den 
könsblindhet som framställs genom att helt blunda för könen som bland annat Rakodi (1991) talar om. 
Tjänsteperson B (2013-02-19) menar att Stockholms stad planerar just efter till exempel ”invånare” 
istället för kvinnor och män. Inga könsuppdelade möten har skett inför planeringen av Hjorthagen 
vilket kan anses vara negativt ur ett jämställdhetsperspektiv (Forsberg 2003). Det som Tjänsteperson I 
(2013-02-27, muntligt) menar angående fördelarna med att börja med en separation och belysande av 
könens skilda erfarenheter och behov (och framför allt kvinnors eftersom de hamnat i skymundan över 
tid) för att sedan kunna integrera dem utan skillnader i planeringen stämmer inte överens med hur 
varken Stockholms stad eller byggföretagen arbetar. 

En speciellt intressant sak som Tjänsteperson A (2013-02-27, muntlig) tar upp är det håll i hierarkin 
som hen tror att jämställdhetsinflytandet kommer att utgå ifrån. Tjänsteman A menar att Norra 
Djurgårdsstaden kan komma att bli mer jämställd än andra stadsdelar eftersom att det är just en ny 
stadsdel. I de äldre stadsdelarna kan könsrollerna ha låsts fast i ett stadie som är svårt att komma ur 
menar hen, något som då inte skulle existera i den nya stadsdelen. Detta går att koppla till en bottom-
up-process som, om den kan komma att existera, skiljer sig från de övriga intervjupersonernas svar. 
De som haft en tanke om jämställdhetsarbetet menar ju att det istället kommer att komma uppifrån, en 
top-down-process. Enligt Larsson (2006) är sättet som Tjänsteperson A nämner att föredra, att det 
kommer nedifrån i makthierarkin, eftersom kvinnors behov och erfarenheter genom detta ges en större 
möjlighet att synas. 

Jämställd samhällsplanering 
Vid uppstarten av denna uppsats var Vägverkets (2009) dokument Jämställd samhällsplanering – 
förslag på metod det allra första jag läste. Detta dokument visar på kunskap om genusfrågor och 
jämställdhet samt en ”gör såhär”-del för implementering av metoderna. Bland annat i och med detta 
ansåg jag det självklart att om Vägverket har en sådan utförlig plan för hur de ska bygga 
infrastrukturen ur ett jämställdhetsperspektiv så måste ju Stockholms stad ha det för den fysiska 
planeringen. Mitt antagande baseras på att den fysiska planeringen berör alla människors privata och 
offentliga liv där jämställdhetsfrågorna existerar på alla plan. Men jag hade fel, trots att ambitionerna 
verkar finnas. Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (2013-04-08, muntlig) menar att de, som är högt 
upp i makthierarkin i Stockholm, inte har tillräckliga kunskaper i ämnet för att genomföra en jämställd 
samhällsplanering ännu. Inte heller verkar det finnas ett intresse vilket stämmer överens med Larsson 
(2006), att det verkar finnas en ovilja att sätta sig in i ämnet och därmed går jämställdhetsarbetet 
långsamt. Detta gör att implementeringen av till exempel Vägverkets metod för att lyfta upp 
jämställdhetsfrågan idag är av obefintlig typ. Socialstyrelsen (2012) menar också att kunskapen om 
själva implementeringen spelar en stor roll för hur väl arbetet kommer att lyckas. Detta är dock inte 
något som verkar finns till följd av obefintlig kunskap angående vikten av ämnet.  

Ett förslag för att få bort den könsblindhet som råder inom samhällsplaneringen idag kan dels vara att 
vid planering av nya områden se till att se till både kvinnors och mäns behov och erfarenheter. Detta 
skulle bland annat kunna ske genom planeringsmöten där kvinnor och män är åtskilda och har möten 
med planerare. Detta gör, som Tjänsteperson I (2013-02-27, muntligt) menar på, att kvinnors behov 
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som fokus aldrig legat på kan komma fram istället. Ett annat förslag för att implementera en jämställd 
samhällsplanering kan vara att se närmare på det betalda kontra det obetalda arbetet i samhället istället 
för att som ovan skilja på kvinnors och mäns behov, erfarenheter och intressen. Detta för att komma 
ifrån den könsneutrala planeringen som idag råder. Stockholms stads Vision 2030 (Stockholms stad 
2007) menar att just detta är något som ska ske men ingen av de tillfrågade representanterna vet hur 
det ska genomföras. Däremot, som Larsson (2006) påpekar angående att smita undan ansvar, är en 
viktig fråga idag att belysa och rikta fokus mot att männen ska vara mer deltagande i det obetalda 
arbetet istället för att fokusera på kvinnans deltagande i lönearbete (Larsson & Jalakas 2008).  

6.2 Kvantitativ jämställdhet inom Stockholms stad för projektet 
Av de 59 personer som arbetar med projektet Norra Djurgårdsstaden för Stockholms stad är 
könsfördelningen mycket jämn med 49 % kvinnor och 51 % män. Detta innebär att projektet enligt 
Diskrimineringslagen, som berör den kvantitativa jämställdheten, har en jämn könsfördelning. 
Exploateringskontoret är i skrivande stund redo att anställa ytterligare två människor för projektet 
Norra Djurgårdsstaden där Tjänsteperson B (2013-02-19, muntlig) menar att det går att förfördela män 
dessa platser eftersom Exploateringskontoret totalt sett har en majoritet anställda kvinnor. Han anser 
att kön då är oviktigt och menar att kompetensen hos de sökande istället är av större relevans. Hade 
situationen varit annorlunda skulle Exploateringskontoret troligtvis letat efter att anställa två kvinnor. 
Detta kan tyda på en förväxling av jämlikhet – jämställdhet och kön – genus eftersom jämlikhet och 
kön refererar till antal och att människor ska ha lika rättigheter istället för det sociala könet och 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt (Höjer & Åse 2007). För att kunna planera ett 
område ur ett jämställt perspektiv är det inte att antalet kvinnor och män är jämnt som är av största 
relevans utan istället kunskap om hur ett område kan upprätthålla de könsroller som idag ställer till 
problem (Larsson 2006).  

Hos de flesta intervjuade personerna verkar den kvantitativa jämställdheten vara det som eftersträvas, 
där jämställdhet diskuteras överhuvudtaget. Bland annat Tjänsteperson E menar att de har en jämställd 
arbetsplats då antalet män och kvinnor är likvärdigt. Att flertalet kvinnor arbetar som säljare är dock 
något som möjligen hade diskuterats och problematiserats om genusperspektivet funnits där. Få av de 
tillfrågade har nämnt könsroller och normer i samhället samt att kvinnor strukturellt underordnas 
männen.  

6.3 Kommer Hjorthagen att bli en mer jämställd stadsdel? 
Alla involverade aktörer idag i Hjorthagen planerar ur ett könsneutralt perspektiv och fokuserar på 
”alla människor”. Därmed planerar de för hur den rådande könsmaktsordningen ser ut (Höjer & Åse 
2007) och de bidrar också till att projektet Norra Djurgårdsstaden inte kommer att bli en mer jämställd 
stadsdel. Planerarnas bakgrund och att samhällsplaneringen i första hand handlar om att lyda under 
politikernas beslut (Tjänsteperson B 2013-02-19, muntlig) som gör att många av de problem som finns 
i olika stadsdelar idag har en lång kedja av beslut och kompromisser bakom sig. 

Svenska staten (Larsson 2006) har haft som mål att föra in jämställdhetsarbete inom alla sfärer men 
misslyckats vid den fysiska planeringen. Även Vision 2030 belyser jämställdhetsarbetet (Stockholms 
stad 2012) men det stannar vid att vara just en vision, en utopi. I ett perfekt samhälle skulle vi vilja ha 
miljövänliga, ekonomiskt sprudlande och jämställda stadsdelar, men det är något som hindrar oss. 
Jämställdhetsutopin försvinner därmed redan ur bild innan den ens nått det politiska arbetet. Tomas 
Rudin (2013-04-08, muntlig) menar en jämställd samhällsplanering inte existerar och att regerande 
partier inte ens väljer att diskutera frågan i Stockholms stad.  
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Fortsätter vissa svårigheter i den privata sfären tillskrivas som kvinnliga kommer troligtvis också 
kvinnors underordning att fortsätta. Svårigheter som tillskrivs kvinnor är till exempel avstånd mellan 
arbete och hem, att detta avstånd gör att kvinnor ofta väljer andra arbeten närmare hemmet än de 
skulle ha gjort om de inte haft det övergripande ansvaret för exempelvis hushållssysslor. I fråga om 
sådana genusfrågor är även tidsgeografin viktig här då tidsbegränsningar ofta komplicerar 
vardagslivet. Viktigt att belysa är det faktum att kvinnor och män inte har samma förutsättningar i 
tidsrummet under ett dygn, vilket dock ofta ignoreras i planeringen (Mark 2007). Rudin (2013-04-08, 
muntlig) har tagit fasta på detta och lagt en motion till kommunfullmäktige att införa tidsgeografiska 
dagsprogram för att hjälpa till att lösa dessa strukturella problem.  

Mannens stad – även i framtiden 
Eftersom Stockholms stad har ett övergripande ansvar för planeringen i Hjorthagen leder detta till att 
området planerats utifrån mannen som norm. Dock är detta ett uttalande som ingen av de involverade 
aktörerna ställer sig bakom, men som jag hävdar. Här har planeringen alltså utgått ifrån mannen som 
norm där kvinnan bedöms och underordnas från mannen enligt genussystemet. Som grund för detta 
använder jag Larsson (2006) som tydliggör samhällsplaneringens historia av manlig dominans och 
åsidosättande av kvinnors erfarenheter och behov; som skiljer sig från männens, men också från Höjer 
& Åse (2007) om deras teori angående genussystemet. Också det faktum att även kvinnor inom 
samhällsplaneringen är utbildade inom ämnet där mannen är normen stärker detta uttalande. Av alla 
intervjuade personer för denna studie är Tomas Rudin (oppositionsborgarråd) den enda som har ett 
uttalat intresse för att införa ett större arbete kring genus- och jämställdhetsfrågor. Han har bland annat 
medverkat i seminarium som berör dessa frågor och uppmärksammat det faktum att kvinnor ofta 
underordnas, även inom den fysiska planeringen. I brist på svar från Sten Nordin (finansborgarråd) har 
dokument med mera kring moderaternas politik för den fysiska planeringen analyserats utan att hitta 
någon diskussion angående jämställdhet- och genusfrågor förutom att de ska verka för samma 
rättigheter med mera.  

Eftersom kvinnor i historien och fortfarande idag är underordnade männen kan tyckas att detta skulle 
vara ett mer etablerat ämne hos aktörerna, bland annat också eftersom att de sitter på mycket makt. 
Inom Stockholms stad har det inte heller problematiserats på en nivå att det gjort någon skillnad. Vissa 
politiker har problematiserat detta men frågan är fortfarande för liten i både samhällsdebatten och det 
politiska arbetet för att det ska hända något i praktiken. En konsekvens av detta är att 
samhällsplaneringen troligtvis inte kommer att bli genusmedveten eller arbeta med genus- och 
jämställdhetsfrågor på en lång tid framöver.  

Att det inte finns något intresse för att förändra genussystemet inom samhällsplaneringen kan ha att 
göra med den manliga dominansen som, trots att könsfördelningen inom vissa sektorer är jämn, 
fortfarande existerar. Vi lever i ett patriarkat vilket gynnar män, speciellt vita medelklassmän, vilket 
kan vara en orsak till att dessa inte heller vill engagera sig på grund av risken för förlorad makt. En 
annan faktor kan vara den ekonomiska men också den miljömässiga. Rudin (2013-04-08, muntlig) 
menar ju på att de i dagsläget styrande Moderaterna inte belyser jämställdhetsfrågan till fördel för 
marknad och ekonomi. Eftersom det i dagsläget är planerarnas tolkningar av samhällets ekonomiska 
läge (Knox & Pinch 2010) som styr är det inte konstigt att de följer de nyliberala tendenserna som 
numer syns allt tydligare på ekonomin. På grund av detta finns det en risk att planerare inte ser att det 
finns mycket att vinna på att arbeta med detta men självklart spelar även bristen på underlag och 
implementeringsmetoder också in (Socialstyrelsen 2011). 
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Tryggheten står utanför jämställdhetsperspektivet 
En väl fungerande stadsdel inger trygghet hos dess invånare (Jacobs 2004). Även jämställdheten 
påverkas av hur trygga människor känner sig, ofta uppger kvinnor att de känner sig otrygga i det 
fysiska rummet beroende på hur det är utformat. Trots dessa fakta, till exempel angående de negativa 
effekter slutna kvarter kan ge (Larsson 2004), menar vissa byggföretag som intervjuats för studien att 
detta istället är något de gärna planerar in. Detta görs då eftersom flera av dem anser att dessa sorters 
kvarter ger möjlighet till gemenskap. Frågan är om denna eventuella gemenskap ska prioriteras före 
den trygghet som kan riskeras (Larsson 2004). Kanske beror dessa brister i planeringen på just 
okunskap angående genus- och jämställdhetsfrågor. Instängda och avgränsade platser riskerar att bli 
folktomma under vissa tidpunkter på dygnet vilket också kan uppfattas som obehagligt. Norra 
Djurgårdsstaden är uppbyggt med majoriteten byggnader i homogen ålder, få korsningar och starkt 
fragmenterade ytor vad det gäller bostäder, arbetsplatser och andra verksamheter. Detta är faktorer 
som alla går emot Jacobs (2004) teori om hur man skapar en energisk och livlig stadsdel, som alltså 
kan påverka människors rörlighet och därmed också trygghet i området.  

I Hjorthagen har de tysta åtgärderna, såsom övervakningskameror och elektroniska nycklar, som 
Listerborn (2002) talar om satts in. Just detta kritiseras eftersom detta skapar ett avstånd mellan 
människor. Jag tycker även att detta skapar ett ”vi och dom”-tänk som är negativt för den sociala 
hållbarheten. Normer och strukturer i samhället som underordnar kvinnor och privilegierar män har till 
stor del bidragit till att kvinnor från barnsben ”utbildas” i rädsla och försiktighet. Det här blir ett 
mycket komplext problem i fråga om det fysiska rummet. Samtidigt som kvinnan framställs som offer 
för mannens gärningar förminskas hon även till att bara vara just ett offer som behöver hjälp att 
skydda sig istället för att försöka förändra mannens beteende (Listerborn 2002). Tryggheten i 
Hjorthagen verkar alltså inte alls utgå från kvinnans perspektiv och inte heller räknas som en faktor 
som kan påverka jämställdheten.  

6.4 Diskussion kring det egna arbetet och förslag till vidare studier 
Uppsatsen kom efterhand mer och mer att fokusera på arbetssätt inom myndigheter och företag. 
Eftersom jämställdhetsarbetet inom Stockholms stad och dess stadsplanering inte är av önskvärd status 
idag skulle det möjligen ha gått att ha en annan utgångspunkt för uppsatsen. Det jag menar är att 
avgränsningen Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm blir lite irrelevant då det kommer till 
ämnet som står i fokus för arbetet, just jämställdhet, eftersom arbetet kring detta inte har existerat i 
planeringen av stadsdelen. Om jag skulle göra om undersökningen idag skulle jag avgränsa mitt arbete 
till att fokusera på hur och varför det politiska arbetet med jämställdhet ser ut som det gör i 
Stockholms stad istället. Det känns som en mer relevant infallsvinkel än den jag arbetat med. Däremot 
var detta ingenting jag visste om innan arbetets start.  

7. Slutsatser 
Inga av de involverade aktörerna i Norra Djurgårdsstadsprojektet har kunskap varken om genus- och 
jämställdhetsfrågor eller jämställd samhällsplanering. Detta gör att de inte heller har problematiserat 
sitt tillvägagångssätt utan fortsätter planera för ”alla människor”, genom allmänintresset. Kvinnors 
behov och erfarenheter vad det gäller boende tillgodoses därmed inte eftersom planeringen sker med 
mannen som norm. Anledningen till att detta sker och att jämställdhetsarbetet knappt existerar är en 
mer komplex fråga, men sannolikt beror mycket på den aktuella politiken som förs i Stockholms stad 
samt det faktum att genus- och jämställdhetsfrågor över tid inte varit ”populärt” att använda sig av 
inom planeringen över tid. Samma anledningar är troligtvis också svaret på varför aktörernas 



32 
 

jämställdhetspolicys inte implementeras i det praktiska arbetet. För det mesta finns en 
jämställdhetspolicy för arbetsmiljön på företagen/myndigheterna men sällan för det praktiska arbetet.   

Troligtvis kommer inte Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden att bli en mer jämställd stadsdel än de 
övriga i Stockholm. Detta beror på flera faktorer, bland annat eftersom de involverade myndigheterna 
och byggföretagen inte besitter tillräckligt mycket genusmedvetenhet. Andra faktorer är bristen på 
engagemang i genus- och jämställdhetsfrågan från styrande politiker i Stockholms stad samt 
envisheten hos planerarna att fortsätta planera könsneutralt.  

Stereotypa föreställningar angående kön präglar den fysiska planeringen för Hjorthagen eftersom 
planeringen är könsneutral och därmed indirekt fokuserar på männen. Det kvalitativa 
jämställdhetsarbetet saknas helt i kommunen medan det kvantitativa finns i viss utsträckning.  
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