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BAKGRUND 

Att planera en stad för alla handlar 
inte bara om att beakta olika perspektiv 
– det handlar om att låta fler komma till 
tals. Men vilka behov är det som prior-
iteras? Vilka är det som får ta plats och 
synas? Samverkansprojektet ”Flickrum 
i det offentliga” synliggör unga tjejers 
rätt till det offentliga rummet. 

Stockholm växer så det kna-
kar. I staden planeras och byggs just 
nu ett stort antal nya bostäder och 
stadsmiljöer - platser som vi vill ska bli 
bra för alla. Som arkitekter och sam-
hällsplanerare saknar vi exempel på 
jämställd stad i allmänhet och miljöer 
planerade för unga tjejer i synnerhet. 
Det beror i grunden på att rådande nor-
mer och strukturer skapar en ojämlikhet 
i hur behoven prioriteras. En större an-
del av offentliga bidrag går till exem-
pel till aktiviteter som till största delen 
används av män/pojkar än till aktiv-
iteter som tjejer/kvinnor önskar. Det 
finns både uttalade och outtalade nor-

mer kring vem som vistas i det offentli-
ga rummet. Snedfördelningen har upp-
märksammats och bekräftats i forum 
och forskning under en längre tid, men 
fortfarande saknas idéerna, planer-
na och framför allt de byggda exempel 
på jämställda och inkluderande miljöer 
för alla. 

SYFTE 

Syftet med projektet var att syn-
liggöra och lyfta frågan om unga tje-
jers rätt till det offentliga rummet 
och med gemensamma krafter kom-
ma med kreativa förslag och lösnin-
gar med en ambition att göra en po-
sitions förflyttning i frågan.

MÖTET / TEAMET 

Under hösten 2015 kom våra vägar 
att korsas med teatergruppen Unga-
Tur och Skapnäcks Ungdomsråd.  En-
gagemanget för unga tjejers rätt till det 

 ”De har tittat på oss 
hela tiden, men de har 
inte sett oss”

Bild på skådespelarna som spelar de unga tjejerna Gloria och Frida i UngaTurs uppsättning ”Du vet havsdjupen”. Citatet ovan från samma föreställning.

offentliga rummet och de normer som 
begränsar deras utrymme förde oss 
samman. Vi bestämmde oss för att ska-
pa ett gemenamt projket i frågan för att 
tillsammans undersöka möjligheter till 
förändring.

Med Teatern UngaTurs pjäs Du vet 
Havsdjupen som utgångspunkt för att 
visualisera och dramatisera frågan och 
de unga tjejerna som var aktiva i Skarp-
näcks ungdomsråd som experter un-
dersökte  vi gemensamt hur jämställda 
våra byggda miljöer faktiskt är. 
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PROCESSEN - AKTIVITETERNA 
STEG FÖR STEG

1.Pjäsen  
UngaTurs pjäs Du vet havsdjupen är en 
interaktiv pjäs som utgår från två unga 
tjejer som tillsammans med sina sinnen 
och kroppar undersöker sina omgivan-
de fysiska platser. Med deras blickar 
avkodades platen och gav oss pers-
pektiv på normer som vi lätt står blin-
da inför. 

2. Publiksamtalen / Dialog 
*För fördjupad återkoppling av workshoppen se bilaga 1 

Med pjäsens starka beröringskraft och 
förmåga att kommunicera frågan i tan-
karna bestämde projketgruppen ge-
mensamt att bjuda in till två publik-
samtal. Inbjudna var lokala byggherrar, 
kommunala tjänstepersoner, politiker, 
fastighetsägare, stadsplanerare och 
hållbarhetsspecialister: alla personer 
med mandat och möjlighet att påver-

ka.Genom att först tillsammans se pjä-
sen som gripande förklarar något som är 
verklighet för många men svårbeskrivet 
om det inte är självupplevt kunde vi efter-
åt föra ett fruktbart samtal utifrån samma 
grundförståelse och problematik. 

Samtalet modererades av White ar-
kitekter. Med lärdom från tidigare pulik-
samtal där de vuxna tagit över och inte 
lyssnat på de unga tjejerna ville vi sä-
kerställa utrymme för att göra tjejer-
nas reflektioner hörda genom att sätta 
dem i en expertpanel. De vuxna fick bara 
lyssna.Citat från pjäsen kopplades till 
stadsbyggnadsteori och -forskning och 
formade  de frågor som riktades till ex-
pertpanelen. Vad som målades upp var 
en fördjupad bild av deras behov, var de 
brukade vistas mm. Några tydliga exem-
pel på småskaliga platser som kom upp 
var platser att umgås på som är något av-
skilda men samtidigt trygga att vistas på. 
Platser där de kan sitta ned och samti-

Interaktiv teaterföreställning där publiken har hörlurar och ser skå-
despelarna på håll. Det offentliga rummet avkodas genom de unga 

tjejernas Gloria och Fridas ögon .

Bild från publiksamtal  del 2  Foto: White Arkitekter

”Jag upplever att jag har en vit 
karta i huvudet vad gäller 
genustänk i planeringen, 
jag får inte upp några 
referensbilder alls över 
miljöer för unga tjejer” 

digt ha väder- och vindskydd. Platser 
som inte utgår från att man ska vara ak-
tiv, tävla med andra eller prestera, som 
exempelvis idrottsplatser. 
 
Deltagarna visade denna gång stort in-
tresse för de unga tjejernas reflektio-
ner. Insikten i situationen ledde till en 
stor förvåning över hur starka normerna 
är och hur bristfälligt arbetet är för att 
möta även unga tjejers behov. 

Några av stadsplanerarna gjorde re-
flektionen över avsaknaden på referen-
ser av offentliga rum planerade för och 
med unga tjejer.

 
”Jag upplever att jag har en vit 
karta i huvudet vad gäller genu-
stänk i planeringen, jag får inte 
upp några referensbilder alls 
över miljöer för unga tjejer” 



Flickrummen tar form / work-
shop modellbygge

*För fördjupad återkoppling av workshoppen se bi-

laga 2

Pjäsen och publiksamtalen blev en 
ny och givande diaglogerfarenhet. Nu 
ville vi skapa de referenser som sak-
nades: det var dags att gå bortom di-
alogen och låta flickrummen ta form. 
Vi förflyttade oss tillsammans från te-
aternscenen till arkitektkontorets mo-
dellverkstad. Frågan vi ställde oss var:

Hur kan de unga tjejernas tankar 
och idéer gestaltas? Och hur skulle 
vi skapa utrymme för de unga tjejrnas 
fantasi och skaparlust även i denna 
situation?

Vid ett tidigare studiebesök av 
ungdomsrådet på White hade mo-
dellverkstan väckt stort intresse hos 
tjejerna, så modell blev det naturli-
ga valet av verktyg. För att undvika 
eventuella åldersmaktordningsmöns-
ter coachade Moa Lindunger peda-
gog och ungdomsrådets projektle-
dare arkitekterna i ”does and don´ts 

Workshop - vi skapar rummen tillsammans!
De unga tjejerna som beställare, arkitekter, konstnärer  och pedagoger

när man jobbar med unga” före work-
shopen. ”Tänk på hur ni ställer frågor, 
skynda inte på dem och låt dem pra-
ta till punkt. Var nyfikna och lyssna!” 
White formulerade ett upplägg kring 
en plats som befann sig i deras hem-
vist i Bagarmossen som befann sig 
i anslutning till deras daliga rörelse-
mönster. Vi stämde av upplägget av 
med tjejerna innan för kommentar och 
den tävling vi föreslagit byttes ut till en 
skiss på tre separata platser eftersom 
de ville arbeta tillsammans och inte 
konkurrera.

Alla tjejer som deltog kände till 
platsen väl men ingen brukade direkt 
vistas där. Platsen mellan biblioteket, 
folkets hus och kulturskolan ägds av 
Stockholmshem som under publik-
samtalet visat intresse för att arbe-
ta med frågan.  Detta bedömde vi gav 
stor potential för förverkligande i ska-
la 1.1.

  Workshopdeltagarna bestod av  
sex unga tjejer från Skarpnäcks 
ungdomsråd som agerade 

medskapande beställare och 
nio arkitekter från Whites 
Landskaps-, Stadsbyggnads-, 
och Skolhusgrupper. Tillsammans 
skapade de under en timme tre 
flickrum på den valda platsen (skala 
1:50) och iscensatte konkreta 
flickrum i det offentliga. Till  den 
efterföljande vernissagen bjöd vi 
in ett flertal av de personer som 
deltagit i tidigare publiksamtal.  
Tjejerna fick sedan tillsammans med 
arkitekterna persentera sina platser.

Att ha en tydligt avgränsad 
frågeställning och att arbeta 
med ett småskaliga rum genom 
medskapande var en nyckel för 
att nå de unga tjejernas idéer 
och kreativitet och bidrog till det 
goda resultatet. Genom att först 
göra analysen och lyfta frågan i 
samtal och sedan med hjälp av 
modellskapande göra en analys av 
rummen gav oss möjligheten att gå 
från dialog till form kring de rumsliga 
aspekterna av tjejernas behov.

“Det ska vara som 
att gå in i en kram!”
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Rumslig reflektion 

 de rummen som iscensattes under workshopen 
kunde flera gemensama nämnare identifieras. Rummen 
var starkt gestalatade både i färg och form. De erbjöd 
platser att sitta på öga mot öga. De hade alla någon typ 
av inramning i höjdled, endera genom väderskydd el-
ler belysning, vilket skapade en eftersträvad intimitet i 
rummet.

En annan viktig aspekt är utrymmet för medskapan-
de. Alla tre rum erbjöd en möjlighet att göra ett avtryck 
direkt i det offentliga rummet. Medan du vistas där kan 
du göra det till ditt: du kan iscensätta ditt egna flickrum. 
Exempelvis genom en kostvägg/klotterplank, genom en 
skärm på vilken du kunde spela upp den film du öns-
kade eller genom ett eventträd som kunde lysa på olika 
sätt och spela upp musik.

Processreflektion 
*För fördjupad återkoppling av workshoppen se bilaga 3

Det stora engagemanget hos de medverkande i 
projektgruppen har varit avgörande för att tillsammans 
beröra och få nya perspektiv i frågan. Den uppriktiga 
nyfikenheten och den öppna processen har lett arbetet 
framåt till resultat vi inte kunnat förutse. Unikt har 
varit att vi inte haft någon plan utan varje delmoment 
gett oss ny kunskap som lett till utformningen och 
upplägget av nästa moment.

Genom möjlighet att iscensätta scenarier, har vi som 
arkitekter, regissörer och pedagoger tillsammans 
skapat en gemensam plattform utifrån vilken vi kan 
driva frågan. 

Det engagerade samarbetet har inspirerat till att aktivt 
dela med oss av varandras metoder, verktyg och 
scener men främst våra olika forum och nätverk som 
vi verkar i. Den multidiciplinära faktorn har gjort att 
processens förlopp blivit både ömsesidigt utvecklande 
och resultatet mer fruktsamt än om vi fortsatt verka på 
varsitt håll. 

Rollen som arkitekt har skillt sig från den traditionella 

rollen där gestaltandet i huvudsak är i fokus. I detta 
projekt har rollen varit att dela med oss av kunskap och 
verktyg för att göra plats för fler infallsviklar och nya 
lösningar.

Ringar på vattnet

Under det senaste året har det varit märkbart att 
intresset för frågan tydligt har ökat. Flickrum i det 
offentliga har väckt stor uppmärksamhet vilket lett till 
många intressanta händelser och möjligheter:

- Föreläsning på Boverkets plattformsdagar 2015
http://www.boverket.se/sv/samhallsplan-

ering/uppdrag/pbl-kompetens/pbl-natverk/
plattformsdagar-2015/

- Intervjuv i DN (se bilaga)
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoar-

bete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsupp-
drag/2016/hallbar-stad/Boverket-19febDNbilaga.pdf

- Frukostseminarium på White på internationella   
kvinnodagen 2016

- Nytt dialoguppdrag för Stockholmshem att 
återkoppla “Flickrum Bagarmossen”
*För fördjupad återkoppling av workshoppen se bilaga 4

- Frukostseminarium i Göteborg med titeln “Flick-
rum i det offentliga -finns dom?”

- Fortsatt samarbete mellan White - UngaTur och   
Ungdomsrådet.

- Ett flertal interna föreläsningar på White
- Inbjudan att föreläsa på Fredrika Bremerförbundet
- Föreläsning på Uppsala Arkitekturfestival
- Föreläsning på Stockholm Stads 

Stadsbyggnadskontor
- Föreläsning på Uppsala Universitets temadag för   

hållbar stadsutveckling 
- Paneldebatt på Business Arena där två av tjejerna 

från Ungdomsrådet deltog
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