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SAMMANFATTNING

Jämställdhet låter bra – men vad är det egentligen vi planarkitekter ska 
göra? Det finns idag stor kunskap om jämställdhetsarbete och riktlinjer 
för hur detta arbete bör bedrivas. Samtidigt har inte implementeringen 
inom planeringsprofessionen utvecklats i någon större omfattning. 
Frågan är varför det inte har skett, samt hur planarkitekter kan integrera 
jämställdhetsaspekter i sitt arbete.

Syftet med examensarbetet är att undersöka rekommendationer 
från experter och deras möjliga tillämpning. Rekommendationer om 
jämställdhetsarbete i arbetsprocessen från nulägesbeskrivning fram 
till ett färdigt planförslag undersöks. Dessa tillämpas sedan på ett antal 
planeringsfall i Lerums kommun. Genom detta görs en kritisk granskning 
av rekommendationerna. Samtidigt visar fallstudien hur verktyg och råd 
kan anpassas till ett givet planeringsfall, något som kan fungera som ett 
stöd till planarkitekter. 

Expertrekommendationerna angående jämställdhetsarbete i fysisk 
planering rör till stor del hur den fysiska miljön ska utformas för att 
möjliggöra för såväl kvinnor som män att binda samman livet i den 
offentliga sfären med det i den privata. Det innebär arbetssätt med en 
helhetssyn på betalt-, respektive obetalt arbete och fri tid, där den privata 
sfären uppvärderas. Arbetet bör även präglas av en kommunikativ 
planeringsansats med fokus på vardagslivet. 

I undersökningen studeras fem arbetsmoment: beskrivning 
av jämställdheten lokalt, uppdragsskrivning, framtagande av 
planeringsunderlag, sammanvägning av intressen och författande av 
planhandlingar. För varje moment beskrivs nuvarande praxis, experters 
rekommendationer, exempel på operationalisering på projekt i Lerums 
kommun samt vad jämställdhetsaspekterna har tillfört. Att beskriva 
den lokala jämställdhetsproblematiken är en förutsättning för den 
efterkommande planeringen. Detta ger planarkitekten möjlighet att 
arbeta på ett professionellt faktabaserat sätt, stället för att för att förlita 
sig på personliga erfarenheter eller generella antaganden. Ett annat viktigt 
arbetsmoment är framtagandet av planeringsunderlag. I fallstudien utförs 
en variant av tidsgeografiska studier. Information om kollektivtrafik, 
tidsmässiga avstånd och service av olika slag samlas på en bild, vilket 
tydliggör kopplingen mellan tid och rum. Fallstudien visar även exempel 
på medborgardeltagande med förskolebarn och deras föräldrar. Genom 
upprättande av mentala kartor med fokus på rörelsemönster och 
användning av platser uppvärderas den privata sfären och traditionellt 
kvinnliga erfarenheter, utan att kvinnor pekas ut som grupp. 
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I fallstudien synliggörs brister och styrkor i experters rekommendationer. 
I vissa arbetsmoment saknas tillräcklig vägledning. I andra går 
rekommendationerna isär. Vidare visar fallstudien tydligt att de metoder 
och verktyg som rekommenderas måste anpassas lokalt. Varje planprojekt 
har unika förutsättningar, i fråga om den fysiska miljön och syftet med 
projektet såväl som lokala uttryck för ojämställdheten. 

Examensarbetet diskuterar även vilka kompetenskrav som 
jämställdhetsarbetet medför. För planarkitekters del handlar det främst 
om att inkludera ett brett socialt perspektiv och värdera detta lika högt 
som mer mätbara tekniska aspekter. Dock kräver urval av lämpligt verktyg 
och utförandet en hel del kunskap, tid och resurser. Är det realistiskt att 
planarkitekter ska hantera allt detta på egen hand? Liksom inom andra 
av planarkitektens kompetensområden är det rimligare att sträva efter 
en grundkunskap för att veta vad som ska efterfrågas och undersökas. 
I många fall är det konsulter eller andra inom kommunen som har 
specialkunskap inom t.ex. miljöfrågor, teknisk försörjning, trafikfrågor 
eller geoteknik. Det saknas dock en expertroll som planarkitekter 
kan rådgöra med om jämställdhet och planering, samt någon som kan 
genomföra eventuella utredningar inom ämnet. 

Avslutningsvis förs i examensarbetet en diskussion om orsaker till 
att varför jämställdhetsarbetet inom planeringsprofessionen inte 
har kommit länge. Troligen finns förklaringen i skärningspunkten 
mellan en rad förklaringsmodeller, såväl felklassificering, som faktiska 
implementeringssvårigheter och rådande makt- och diskursförhållanden.
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KAP 1 INLEDNING

mycket av sitt tidigare arbete och forskning 
tillsammans med journalisten Anne Jalakas 
i boken Jämställdhet nästa! (2008). 

Även andra discipliner har uppmärksammat 
staden och dess planering ur ett genus- 
eller jämställdhetsperspektiv, som till 
exempel Genus på offentlig plats från 2006 
(Lundgren 2006) och Katarina Bonneviers 
uppmärksammade avhandling från 2007, 
Behind straight curtains: towards a queer feminist 
theory of  architecture. Inom politiken har 
det vid upprepade tillfällen kommit krav 
rörande detta ämne. Ett exempel på detta 
är en riksdagsmotion från vänsterpartiet 
om införande av krav för att stärka 
jämställdhetsperspektiv inom fysisk 
planering.1 Feministiskt Initiativ hade flera 
punkter om planering och stadsbyggande 
i relation till jämställdhet i sitt valmanifest 
när de gick till val 2006.2 Ämnet 
jämställdhet och fysisk samhällsplanering 
är sammanfattningsvis minst sagt aktuellt.

Material som visar på vikten av att arbeta 
med jämställdhet inom fysisk planering 
finns i stor omfattning, och även en del 
råd och tips om hur detta ska göras. Dock 
återkommer kritiken från experterna inom 
området, i artiklar, böcker och seminarier, 
om att det saknas exempel på genomförd 
planering där jämställdhetsperspektivet 

1.1 BAKGRUND

Under de senaste åren har allt mer 
ljus riktats mot samhällsplaneringens 
ansvar och möjligheter inom praktiskt 
jämställdhetsarbete. Diskussionen har 
förts både från politiskt och akademiskt 
håll, men även internt inom arkitektkåren. 

Hösten 2008 fick Boverket i uppdrag av 
regeringen att arbeta med jämställdhet 
och trygghet under drygt två år. Detta har 
hittills lett till seminarier och ekonomiska 
stöd riktade till kommuner som vill arbeta 
med frågan. En stor del av problemet anses 
vara att det saknas en samlad kunskap om 
jämställdhet och planering (Andersson 
2008B). 

Under 2007 och 2008 publicerades en 
stor mängd material om jämställdhet 
och samhällsplanering. Länsstyrelsen i 
Stockholm drev under 2007-2008 ett 
projekt om jämställdhet inom fysisk 
planering, vilket resulterade i skriften 
”BoJämt: om jämställdhet i fysisk 
samhällsplanering” (Dymén 2008). 
Boverket gav 2007 ut skriften Jämna steg 
(Andersson 2007). Skriften är främst en 
checklista, men ger även en introduktion 
till ämnet och tips till vidare läsning. 
Forskaren Anita Larsson har skrivit om 
jämställdhet inom samhällsplanering 
under en längre period och sammanfattar 

  I vänsterpartiets motion finns flera förslag på skärpta krav på jämställdhet inom fysisk planering, bland annat 
jämställdhetskonsekvensbeskrivningar. Motion 2007/08C206 ”Jämställdhet och fysisk planering”. 

2  Feministiska initiativ hade som en av sina punkter att arbeta med bostäder, trafik, samhällsbyggnad och 
miljö, när de gick till val 2006. Informationen är hämtad från feministiskt initiativs hemsida 2006-04-11. 
För att underlätta för läsaren har jag satt materialet som en bilaga till arbetet, i och med att information kan 
vara svår att hitta i efterhand.
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funnits med (Dymén 2008, Larsson och 
Jalakas 2008). När det finns kunskap, 
metoder och checklistor, är frågan varför 
det saknas praktiska exempel.

Bland praktiker som jag har pratat med 
på seminarier och i andra sammanhang 
i yrkeslivet återkommer ofta frågan om 
”vad det egentligen är vi ska göra?” Även 
bland de som är intresserade och anser 
sig vara inlästa i relevant underlag och har 
en grundkunskap om ojämställdhetens 
problematik är många osäkra på vad det är 
de ska göra annorlunda i sitt dagliga arbete.

Kortfattat är problemet:
• Experter och akademiker inom 
fältet menar att det finns kunskap, 
rekommendationer och metoder om 
hur planarkitekter ska arbeta med 
jämställdhet, men ställer sig frågande till 
varför det saknas praktiska exempel.

• Praktiker menar att de vill arbeta med 
jämställdhet men ställer sig frågande till 
hur detta ska göras.

Då jag idag arbetar som planarkitekt och 
har genusvetenskaplig bakgrund är det min 
förhoppning att jag i detta arbete kommer 
kunna bidra med en initierad granskning 
av denna problematik.3 

Övergripande frågeställning

Det finns idag stor kunskap om 
jämställdhetsarbete och riktlinjer för hur detta 
arbete skall bedrivas, men samtidigt har inte 
implementeringen av jämställdhetsarbetet 
inom planeringsprofessionen utvecklats i 
någon större omfattning. Frågan är varför 
denna implementering inte kommit till 
stånd. Denna huvudfråga kommer jag att 
undersöka med följande underfrågor.

• Hur ser jämställdhetsrekommendationerna 
och instruktionerna inom planeringsfältet 
ut och kan de anses relativa i förhållande 
till gällande problematik och forskning 
inom fältet?

• Hur kan planarkitekter arbeta 
med jämställdhet med hjälp av 
rekommendationer från experter?

3  Jag har läst genusvetenskap upp till c-nivå, d.v.s. 60 poäng enligt gamla systemet. I C-uppsats ”bostaden 
som genusskapande arena” 2001, studerade jag koppling mellan utveckling på lägenhetsutformning och 
könsroller från 1950 till 2000. Jag har även läst 15 hp genusgeografi 2008 och läst programmet för fysisk 
planering på blekinge tekniska högskola. 
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KAP 1 INLEDNING

Frågeställningen är bred och kan besvaras 
utifrån ett flertal olika synvinklar och 
teoretiska ansatser. Detta beror delvis på 
att ämnet befinner sig i skärningspunkten 
mellan både teori och praktik, men också 
mellan jämställdhet/genus och fysisk 
planering. 

plan, ur planarkitekters perspektiv. På 
så sätt kan arbetet även vara till hjälp 
för planeringsarkitekter i deras arbete 
med jämställdhet i fysisk planering. 
Avgränsningen från att mer ingående 
undersöka makt och diskurser, samt 
bakgrunden till varför vissa frågor får 
genomslag och andra inte, innebär att 
huvudfrågan ska ses som en bakgrund och 
ram till examensarbetet. 

Tillvägagångssättet att besvara den 
övergripande frågeställningen är gjord 
i tre steg. Det första är att identifiera 
rekommendationer som riktar sig till 
planarkitekter, det andra steget är att 
inringa planeringspraxis för att slutligen 
sammanbinda dessa i en fallstudie. Fokus 
i examensarbetet ligger i utvärdering 
av rekommendationer och förslag på 
implementering. 

Tillvägagångssättet innebär att jag 
först ringar in rekommendationer från 
experter genom litteraturstudier, för 
att sedan testa råden och verktygen i 
arbetsmoment utifrån planeringsprojekt 
från Lerums kommun. Fallstudien 
bygger mycket på egna resonemang och 
tolkningar av hur rekommendationerna 
och verktygen kan användas, utifrån min 
kompetens inom genusvetenskap och 
fysisk planering. I studien av hur experters 
rekommendationer kan vägleda praktiker 
har resultatet påverkats av min bakgrund 
och genuskompetens. Styrkan i metoden 
är den systematiska genomgången som 

1.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH AVGRÄNSNING

egen uppställning över mötet mellan disiplinerna 
och den teoretiska och praktiska delen av 

respektive fält

GenusteoriJämställdhetsarbete 
praktik

Planeringens praktik planeringsteori

jämställdhet

planering

t 
e 
o 
r 
i

p
r
a
k
t
i
k

En form av stadsvetenskapligt angrepps- 
sätt skulle vara att studera hur en 
idéströmning om jämställdhet inom fysisk 
planering får, eller inte får, genomslag 
inom politiken och utförandet i en specifik 
kommun. I en sådan undersökning skulle 
fokus ligga på makt och diskursteori, för 
att undersöka hur frågor selekteras ut och 
får genomslag. 

Jag väljer att närma mig huvudfrågan 
om implementering av jämställdhet i 
fysisk planering på ett mer praktiskt 
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utgår från planarkitektens perspektiv 
och synliggörandet av experters 
rekommendationer. Metoden gör det 
möjligt att upptäcka eventuella brister i 
rekommendationerna. 

I många sammanhang betonas att den 
viktigaste delen av jämställdhetsarbetet 
inom fysisk planering ligger på den 
översiktliga strategiska planeringsnivån 
(Larsson och Jalakas, 2008 och Dymén 
2008). Utan att motsäga detta antagande 
menar jag att det arbete som sker på 
lägre planeringsnivåer bör beaktas i större 
utsträckning, inte minst för att detta 
utgör en större del av den kommunala 
planarkitektens dagliga arbete. Arbetet 
har därför fokus på områdesplanering, där 
fördjupade översiktsplaner och program 
inräknas. 

Jag har identifierat fyra arbetsmoment i 
arbetskedjan från uppdrag till komplett 
planförslag som jag fokuserar på; 

• uppdragsformulering i form av 
tjänsteskrivelse till den politiska grupp 
som ger plan- eller programuppdraget 

• framtagande av underlagsmaterial och 
analyser 

• sammanvägning av intressen till 
planförslag 

• framtagande av planhandlingar. 

Efter att planförslaget har färdigställts 
följer i praktiken en process med samråd, 
revidering av plan- eller programförslag och 
utställning, innan planen eller programmet 
kan antas och vinna laga kraft. Denna 
process studerar jag dock inte. Bakgrunden 
till denna avgränsning är att möjligheten 
att i grunden påverka planeringen under 
samråd- och utställningsskedet är marginell, 
i och med att parterna då förhåller sig till ett 
redan utarbetat planförslag. Enligt Larsson 
och Jalakas (2009) är det viktigast att arbeta 
med jämställdhetsaspekter innan själva 
planprocessen startar och i de inledande 
arbetsmomenten. Det finns dessutom 
omfattande kunskap och bra exempel på hur 
jämställdhetsaspekter kan beaktas i samråds- 
och utställningsskeden. Detta kan göras 
genom ett aktivt medborgardeltagande 
och lyhördhet hos planarkitekten, samt en 
medvetenhet hos henne/honom om sin 
egen maktposition som planerare. Utöver 
de fyra arbetsfaserna har jag även inkluderat 
en beskrivning av (o)jämställdheten i 
kommunen som ett arbetsmoment innan 
uppdragsformuleringen. 

För att få en viss spridning i typen av 
planeringsuppgifter har jag valt exempel 
från en strategisk fördjupad översiktsplan 
om bostadsförsörjning och från ett program 
till kommande detaljplaner om orten 
Flodas utveckling. Bakgrunden till dessa val 
presenteras inledningsvis i kapitel tre. 
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Preciserat syfte

Det preciserade syftet efter de 
avgränsningar jag har gjort är således 
att undersöka vilka rekommendationer 
som finns till planarkitekter ifråga om 
jämställdhetsarbete i processen fram till ett 
färdigt planförslag och att tillämpa dessa 
på ett antal planeringsexempel hämtade 
från Lerums kommun. 

Slutsatser från fallstudien, angående 
experters råd och verktyg, har en 
begränsad generaliseringsgrad i och 
med att undersökningen är gjord utifrån 
de specifika planeringsfallen i Lerums 
kommun. Med en bredare genomgång av 
expertmaterial synliggörs dock det stöd, 
och brist på stöd, som planarkitekten 
har, vilket är relevant även utanför den 
specifika fallstudien. 
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för det gängse arbetssättet och vilka 
rekommendationer som finns i litteraturen. 
Utifrån planeringsfallen från Lerums 
kommun diskuteras lämpligt arbetssätt 
för att inkludera jämställdhetsaspekter. 
Rekommendationer från litteraturen 
tillämpas på Lerumsfallet för att visa hur 
dessa kan appliceras på ett specifikt projekt. 
Varje del avslutas med en diskussion om 
skillnaden mot gängse arbetssätt och vad 
jämställdhetsperspektivet har tillfört i 
arbetsmomentet. 

Genom detta görs en utvärdering av 
var och hur de generella råden kan, och 
inte kan, appliceras på lokala projekt. 
Slutsatser om glapp mellan experters 
rekommendationer och praktikers arbete 
dras avslutningsvis i kapitel 4.

I arbetets nästa kapitel presenteras 
inledningsvis det politiskt fastställda 
jämställdhetsmålet och en beskrivning av 
bakgrunden till fokusområdena i delmålen. 
För att tydliggöra detta presenteras 
aktuell nationellstatistik i relation till varje 
delmål. Efter det ges en översyn av vad 
jämställdhetsarbete innebär och centrala 
begrepp definieras. 

Därefter följer en genomgång av litteratur 
om jämställdhet och fysisk planering för att 
identifiera rekommendationer och råd. I 
första delen av litteraturstudien belyses vad 
det är planarkitekter ska arbeta med. Efter 
detta följer en mer praktiskt orienterad 
beskrivning av stegen i arbetsprocessen, 
följt av en teoribaserad genomgång av när 
i denna process jämställdhetsarbetet är 
särskilt viktigt.

Kapitel tre inleds med en diskussion om 
val av kommun och planeringsprojekt 
för fallstudien. Följande del av kapitel 
tre är indelat efter arbetsmomenten 
vid framtagandet av en plan eller ett 
program. I varje arbetsmoment redogörs 

1.3 DISPOSITION
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I mitt urval av expertmaterial har jag 
använt mig av tre kriterier. Litteraturen 
ska vara aktuell och ta ett helhetsgrepp, 
samt rikta sig till planarkitekter med 
rekommendationer och vägledning 
i jämställdhet och fysisk planering. 
Med helhetsgrepp menar jag litteratur 
som hanterar alla aspekter kring fysisk 
planering och inte enbart ett område, som 
till exempel medborgardeltagande i samråd 
eller transportplanering. 

Internationell forskning inom ämnet 
är framförallt från USA och England, 
där Elizabeth Wilson, Clara Greed och 
Linda McDowell är några av de mest 
framstående forskarna. Denna litteratur 
är främst teoretiskt inriktad och behandlar 
genusteori ifråga om stadsplanering på 
ett övergripande plan. I och med att mitt 
arbete har en praktiknära inriktning och 
behandlar just den svenska planprocessen 
är den mest relevanta litteraturen nationell. 
Denna förhåller sig, liksom mitt arbete 
till nationella jämställdhetsmål och 
plansystem.

I och med att arbetet utgår ifrån 
planarkitekters arbetssituation har jag 
valt att fokusera på litteratur som riktar 
sig till praktiker med instruktioner 
och rekommendationer. Utifrån det 
har jag valt att bland annat utgå ifrån 
Larsson och Jalakas Jämställdhet nästa! 
Samhällsplanering ur ett genusperspektiv (2008). 
I denna sammanfattar Anita Larsson 
mycket av sin tidigare forskning. Hon 

bedrev tillsammans med Tora Friberg 
ett forskningsprojekt som resulterade i 
boken Genusperspektiv i översiktlig planering 
och senare Steg framåt - strategier och villkor 
att förverkliga genusperspektivet i översiktlig 
planering (Friberg och Larsson 1997 och 
2002). Larsson har under många år arbetat 
med jämställdhet och fysisk planering 
och har bland annat argumenterat för en 
inkludering av jämställdhetsperspektiv i 
främst översiktsplaner och regionplaner 
i artkilar i tidskrifterna PLAN och 
Kvinnovetenskaplig tidskrift (Larsson 
2002 resp. 2006). 

Länsstyrelsen i Stockholm län initierade 
2007 projektet Bojämt. Syftet med 
projektet var att identifiera vilka 
aspekter rörande jämställdhet som bör 
beaktas i översiktligplanering. Under 
projektet bedrevs seminarieverksamhet, 
forskarkontakter och föreläsningar 
samt genomgång av litteratur. Projektet 
och dess slutsatser sammanfattas i 
slutrapporen BoJämt – om jämställdhet i fysisk 
samhällsplanering (Dymén, 2008). 

Boverket kom 1996 ut med två böcker 
om jämställdhet och fysisk planering och 
släppte 2007 en ny skrift om jämställdhet 
och fysisk planering, Jämna steg – checklista 
för jämställdhet i fysisk planering (Andersson 
2007). Jämna steg kan antas ha stor spridning. 
Den finns att ladda ner från Boverkets 
hemsida och som tryckt skrift. Skriften 
delas ut under de rikstäckande seminarier 
om trygghet i stadsplanering som just nu 

1.4 LITTERATUR
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pågår som ett led i regeringens satsning på 
tryggare städer. Boverkets Hela samhället 
från 1996 har jag valt att inte inkludera 
i arbetet i och med att den numera4 är 
borttagen som rekommenderad litteratur 
på Boverkets hemsida och att innehållet 
inte är uppdaterat. 

Dessa tre skrifter och böcker är 
huvudlitteratur i mitt arbete eftersom 
de fungerar som direkt handledning 
till planarkitekter som vill arbeta 
med jämställdhet. Böckerna har ett 
helhetsperspektiv på jämställdhet och 
förhåller sig till nationella jämställdhetsmål 
och fysisk planering i Sverige. 

Även böckerna Steg framåt (Friberg m.fl., 
2002), Speglingar av rum (Friberg m.fl., 
2005), Ojämställdhetens miljöer (Lundkvist 
1998) och ”Den jämställda staden” 
(Wide och Hudson 2008) inkluderas 
i arbetet, då de har bedömts vara av 
särskilt intresse även om de inte uppfyller 
de uppsatta kriterierna. Övrigt material 
i form av artiklar, studentarbeten och 
forskningsrapporter är inriktade på någon 
specifik fråga och behandlar inte helheten 
av jämställdhet inom samhällsplanering. 
Denna litteratur inkluderas när det behövs 
fördjupning i ett visst område, som till 
exempel Tora Friberg som har forskat 
mycket på transportplanering och Clara 
Greed som är en engelsk kulturgeograf  
som har studerat hur planerare arbetar 
med jämställdhet i England.

Det finns anledning att vara källkritisk i 
det avseendet att litteraturen är relativt 
homogen. All den valda litteraturen menar 
dels att jämställdhet ska inkluderas i fysisk 
planering, dels att det går att sätta upp 
relevanta kategorier och definitioner för att 
bedriva ett sådant arbete. Mitt urval innebär 
framförallt en medveten avgränsning 
från litteratur som problematiserar 
jämställdhetsarbete och samtidigt inte ger 
direkt ledning till hur det praktiska arbetet 
ska genomföras. 

Trots avgränsningen från en mer ingående 
diskurs- och maktanalys kommer jag att 
redogöra för förklaringsmodeller från 
Tove Dannestams avhandling Stadspolitik 
i Malmö (2009) och Micael Nilssons 
avhandling Genusregim i förändring (2008). 
Syftet med detta är att sätta den egna 
undersökningen i en bredare kontext 
samt att ge en bättre grund till de 
avslutande resonemangen utifrån arbetets 
övergripande frågeställning.  
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2.1 JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK

Redan i mitten på 1800-talet diskuterades 
jämställdhetsfrågor i Sverige. Då handlade 
det främst om kvinnors politiska ställning 
i samhället, en kamp som med tiden 
ledde till kvinnlig rösträtt. Stora politiska 
framsteg skedde även under 1900-talets 
andra hälft. 1972 blev jämställdhet ett eget 
politikområde. 

Jämställdhet mellan könen, att män 
och kvinnor ska ha samma möjligheter 
och rättigheter, inkluderas i det mer 
vida begreppet jämlikhet. Målet för 
jämställdhetspolitiken är en strukturell 
omvandling av samhället så att makten 
mellan könen omfördelas. Detta 
innebär i praktiken en omfördelning av 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
till det underrepresenterade könets fördel 
(Mark 2007). I detta kapitel presenteras 
jämställdhetsmål och bakgrunden 
till målformuleringarna, det vill säga 
ojämställdheten mellan män och kvinnor. 
En del statistisk data lyfts fram för att ge 
en aktuell bild av ojämställdheten i Sverige 
idag. Detta åtföljs av en kort diskussion 
om kommunal politik och hur den 
formas i samverkan mellan olika aktörer. 
Avslutningsvis behandlas tankar kring 
praktiskt jämställdhetsarbete och centrala 
begrepp som jämställdhet, genus och kön. 

EU:s jämställdhetsmål

EU har fastställt direktiv och förordningar 
gällande jämställdhet som alla 
medlemsstaterna är skyldiga att följa. Sex 
prioriterade områden är identifierade 
(Larsson och Jalakas 2008). Enligt den 
så kallade färdplanen för jämställdhet 
2006-2010 ska medlemsländerna se till att:

• Uppnå jämn könsfördelning i 
beslutsfattandet

• Skapa samma möjligheter till ekonomiskt 
oberoende för kvinnor och män

• Ge möjligheter att förena privatliv och 
yrkesliv

• Utrota alla former av könsrelaterat våld
• Bekämpa stereotypa könsroller
• Främja jämställdhet i utrikes- och 
biståndspolitiken 

Jämställdhet i Sverige och 
målformulering

Riksdagen fastställde år 2006 ett 
jämställdhetsmål med fyra underliggande 
delmål (Bet.2005/06:AU11). Alla 
myndigheter har skyldighet att arbeta mot 
detta jämställdhetsmål. Jämställdhetsmålet 
med de underliggande delmålen har även 
fått stöd av den nya regeringen (Prop. 
2008/09:1 UO 13). 

Det övergripande jämställdhetsmålet 
är att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna 
liv. Jämställdhetspolitiken ska syfta till 
att förändra de strukturella och ojämlika 
maktförhållanden mellan kvinnor och 
män som innebär att kvinnor som grupp 
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är underordnade män som grupp (Bet 
2005/06:AU11). I kommentarerna till den 
nuvarande målformuleringen poängteras 
att det inte enbart handlar om kvantitativa 
förändringar eller att rätta till skevheter 
och hindra diskriminering. Uppgiften för 
jämställdhetsarbetet är snarare att dagens 
genusordning upphör (SOU 2005:66). I 
regeringens betänkande står det att: 

Jämställdhetspolitiken bygger på den 
feministiska utgångspunkten att det finns 
en ordning eller ett socialt system i samhället 
som upprätthåller ojämlika maktförhållanden 
mellan könen, där kvinnor är underordnade 
och män överordnade som grupper i samhället 
och där mannen eller det manliga utgör normen. 
Jämställdhetspolitiken syftar till att förändra 
denna könsmaktsordning. Maktförhållandena 
mellan könen påverkar villkor, livsval och 
beteenden i alla skeden av livet. Föreställningar 
om manlighet och kvinnlighet har förändrats 
under historiens gång, men trots detta tenderar 
det som knyts till manlighet att värderas högre 
än det som knyts till kvinnlighet. Genom att 
förändra maktförhållandena mellan kvinnor 
och män ska jämställdhetspolitiken bryta 
inte bara uppfattningen att könet ska avgöra 
livsval utan även den rådande över- och 
underordningen. Maktbegreppet är centralt i 
jämställdhetspolitiken och bör därför uttryckas 
explicit i det övergripande målet. Genom 
målet uttrycks vad som utmärker ett jämställt 
samhälle. Det nya målet tar sikte på att 
beskriva vilket resultat som ska nås genom att 
kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter som män.

(Bet.2005/06:AU11, s. 13).

Under det övergripande jämställdhetsmålet 
finns fyra delmål (Bet.2005/06:AU11): 

• Jämn fördelning av makt och inflytande 
i samhället. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet att vara aktiva 
samhällsmedborgare och forma villkoren 
för beslutsfattande.

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor 
och män ska ha samma möjligheter 
och villkor i fråga om utbildning och 
betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- 
och omsorgsarbetet. Kvinnor och män 
ska ta samma ansvar för hemarbete och 
ha möjlighet att ge och få omsorg på lika 
villkor.

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet till kroppslig integritet. 

jämställdhetsmål 
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Som strategi att arbeta med jämställdhet 
ligger gendermainstreeming eller 
jämställdhetsintegrering. Detta innebär 
att jämställdhetsarbete inte ska behandlas 
isolerat utan ska integreras i alla 
politikområden. I regeringens senaste 
proposition tas jämställdhet bort som ett 
eget politikområde (Prop. 2008/09:1 UO 
13). Målformuleringen är dock densamma 
och jämställdhetsintegrering ligger kvar 
som arbetsmetod.  

I den senaste jämställdhetsutredningen 
konstateras att återkoppling till 
jämställdhetsmålen har varit bristfällig 
(SOU 2005:66). Målen ska ange en 
samhällsförändring i en viss riktning och 
ska användas aktivt för att driva politiken 
i den riktningen. De underliggande 
jämställdhetsmålen återkopplar till 
identifierade, viktiga jämställdhetsproblem 
i samhället. Jämställdhetsarbete ska därför 
aktivt återkoppla till det övergripande och 
de underliggande delmålen.

Utredningen från 2005 kom fram till att 
förståelsen av maktbegreppet varit för snäv 
och jämställdhetsarbetet varit för inriktat 
på fördelning och representation, vilket 
inte gett önskat resultat (SOU 2005:66). 
Detta beskrivs av Mark (2007) som att 
Sverige har uppnått jämställdhet i formell 
mening men inte i reell. I linje med denna 
form av resonemang föreslås i utredningen 
mer fokus på makt och förståelsen av den i 
termer av genussystem (SOU 2005:66). 

Utgångspunkten för utredningen är tills 
stor utsträckning det arbete som forskaren 
Yvonne Hirdman har bedrivit inom 
området. Hirdman skrev om begreppet 

genussystem i en jämställdhetsproposition 
från 1990, något som fick stort genomslag. 
Kortfattat beskriver hon genussystem 
som maktförhållandet mellan män och 
kvinnor, där grunden ligger i ett dikotomt 
förhållande där det ena könet värderas 
högre än det andra. Ojämställdheten 
grundar sig enligt Hirdman på en logik om 
isärhållande och hierarki (SOU2005:66). 
Isärhållandet eller dikotomin mellan män 
och kvinnor skiftar över tid och rum 
medan logiken kvarstår. Hirdman med flera 
menar vidare att det sker förskjutningar i 
hierarkin och makten men att grunden till 
detta fortlever. 

Trots att denna föreställning kan ses 
som den nationellt dominerande, inte 
minst utifrån att den legat till grund för 
nuvarande målformuleringar, anser jag 
det vara viktigt att även redogöra för den 
kritik som framförts mot den. Bland annat 
har det här synsättet på ojämställdhet 
kritiserats för att vara en allt för mörk bild 
som inte överrensstämmer med dagens 
samhälle. Micael Nilsson (2008) benämner 
detta som det pessimistiska synsättet 
på kvinnors deltagande i politiken och 
samhället och att denna står i kontrast 
till den optimistiska bilden. Förespråkare 
för den optimistiska bilden menar att det 
faktiskt har skett en reell förskjutning av 
makt och att individuella strategier har gett 
effekt (Nilsson 2008). Hirdmans teori har 
kritiserats från flera håll, bland annat för 
dess förenkling i förståelsen av makt och 
den statiska beskrivningen av densamma.
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Delmål 1 – Makt och inflytande

En jämn fördelning av makt och 
inflytande. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet att vara aktiva 
samhällsmedborgare och forma villkoren för 
beslutsfattande. 

(Bet.2005/06:AU11, s. 18)

Könsfördelningen inom den 
ekonomiska sfären är ojämn, män 
innehar höga maktpositioner i betydligt 
högre grad än kvinnor (bild 1).

Det är fler kvinnor än män i 
maktpositioner inom den offentliga 
sektorn än inom den privata och vice 
versa. Detta överensstämmer med 
könsfördelningen bland arbetstagare i 
övrigt mellan offentlig och privat sfär 
(bild 2).

Könsfördelningen är något jämnare 
inom politiska maktfält än inom det 
ekonomiska. Generellt är det politiska 
deltagandet något lägre för kvinnor 
men deltagandet blir allt mer jämställt 
(bild 3). 

Även om representationen mellan 
män och kvinnor är någorlunda jämn 
i maktpositioner i samhället är det 
inte säkert att det reella inflytandet 
står i samma proportioner. Det 
förekommer att kvinnor upplever sig 
motarbetade och marginaliserade i det 
politiska arbetet och därför behövs 
enligt riksdagen en diskussion om 
förutsättningar i beslutsfattandet i form 
av informella regler och maktordningar 
(Bet 2005/06:AU11). 

jämställdhetsmål 

Bild 1 På tal om kvinnor och män 2008

Bild 2, På tal om kvinnor och män 2008

Bild 3, På tal om kvinnor och män 2008

Könsfördelningen i ledning av de 50 största bolagen 2008

Chefer och anställda inom privat och offentlig sektor 
2006

Riksdagssammansättning 1919-2006
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Delmål 2 - ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter 
och villkor i fråga om utbildning och betalt 
arbete som ger ekonomisk självständighet 
livet ut.

(Bet.2005/06:AU11, s. 23)

Andelen förvärvsarbetande bland män 
och kvinnor har blivit alltmer jämn, även 
om sysselsättningsgraden fortfarande är 
något högre för män. Löneskillnader 
mellan kvinnor och män sett över hela 
arbetsmarknaden är fortfarande ojämn 
(bild 4). Kvinnor hade 84% av mäns 
lön 2006, sett över alla sektorer och 
utan standardvägning (På tal om kvinnor 
och män, 2008). I betänkandet från 2005 
skrivs att skillnader i mäns och kvinnors 
löner har varit samma sen 1999 till 2005 
(Bet 2005/06:AU11). Vidare sägs att vid 
standardvägningar, där hänsyn tas till 
den könsuppdelade arbetsmarknaden 
både vad gäller den horisontella och 
vertikala könssegregation, beräknas 
kvinnors lön till 92% av männens lön. 
Resterande skillnad på 8% kan bero på 
diskriminering (Bet 2005/06:AU11).

Bild 4, På tal om kvinnor och män 2008

Bild 5,På tal om kvinnor och män 2008

Förvärvsinkomst i åldern 20 och äldre efter ålder 2006

Medellön i de tio största yrkesgrupperna 2006
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jämställdhetsmål 

Den horisontella könssegregationen, 
att män och kvinnor befinner sig i 
skilda yrkesgrupper är markant (bild 
7), vilket starkt påverkar löneskillnaden 
mellan män och kvinnor. Män arbetar 
mer inom privat sektor och kvinnor 
mer inom offentlig sektor (bild 6). 
Den vertikala könssegregationen, att 
män befinner sig på högre poster än 
kvinnor inom samma organisation, 
skiljer sig fortfarande markant åt och 
som synliggjordes föregående avsnitt 
innehar män oftare chefspositioner. 

Bild 6, På tal om kvinnor och män 2008

Bild 7, På tal om kvinnor och män 2008

Anställda 20-64 efter sektor och anknytning till 
arbetsmarknaden 1987-2007

De 30 största yrkena 2007 uppdelat efter kön
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Fördelningen mellan heltids- och 
deltidsarbete skiljer sig fortfarande 
mycket åt mellan män och kvinnor. 
2007 var 66% av alla förvärvsarbetande 
kvinnor i åldern 20-64 år sysselsatta på 
heltid, och 34 % på deltid. Motsvarande 
andelar för män var 90% respektive 
10%.

Utbildning
Utbildningsnivå för befolkningen 25–64 år
Procentuell fördelning

25–44 år

 Utbildningsnivå Totalt
  Högst   Gymnasial Efter- Uppgift  
 förgymnasial  gymnasial saknas

 Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M

6 9 45 52 49 38 0 0 100 100

 
45–64 år 17 24 48 46 35 30 0 0 100 100

Källa:  Arbetskraftsundersökningar  (AKU),  SCBHögskolestuderande och -examinerade 2006/07
Antal och könsfördelning (%)

 Antal Könsfördelning
 Kv M Kv M

Högskolenybörjare 45 960 35  370 57 43
Studerande 230  800 149  340 61 39
Examinerade 33 940 17  860 66 34
     
Doktorandnybörjare 1 460 1  520 49 51
Doktorsexamen 1 400 1  540 48 52
Licentiatexamen 410 570 42 58

Antal examinerade = antal personer (nettoräknat)

Källa:  Studerande  vid universitet och högskolor,  Högskoleverket

Bild 10, På tal om kvinnor och män 2008

Bild 9, På tal om kvinnor och män 2008

Bild 8  På tal om kvinnor och män 2008

I förarbetet till målformuleringen 
betonas att målet inte bara syftar till 
förvärvsarbete utan även till utbildning, 
tillgång till arbete, anställnings-, 
löne- samt andra arbetsvillkor och 
utvecklingsmöjligheter inom arbetet. 
Utbildningsnivån ligger delvis till 
grund för motivering av lönesättning. 
Kvinnor har under de senaste åren 
passerat män i utbildningsnivå (bild 
9). Ser vi till trenden framöver (bild 
10) kan det konstateras att kvinnor 
dominerar kraftigt på grundnivån bland 
studerande och examinerade 2006/07 
på högskolenivå.  

20-64 åringar efter arbetskrafttillhörighet och 
vanligen arbetad tid 1970-2007

Utbildningsnivå efter befolkningen 25-64 
procentuell fördelning

Högskolestuderande och -eximinerade 2006/07
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jämställdhetsmål 

Delmål 3 – Obetalt hem- och 
omsorgsarbete

Jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta 
samma ansvar för hemarbete och ha möjlighet 
att ge och få omsorg på lika villkor.

(Bet.2005/06:AU11, s. 31)

Män och kvinnor arbetar ungefär lika 
många timmar, men män arbetar mer betalt 
och kvinnor mer obetalt (bild 11). Kvinnor 
utför ungefär 58 % av det obetalda arbetet 
och män 42 %. Förhållandet är omvänt 
när det gäller det betalda arbetet (På tal om 
kvinnor och män, 2008).

Bild 11, På tal om kvinnor och män 2008

I obetalt arbete ingår hushållsarbete som 
att städa, tvätta, diska och laga mat samt 
inköp och underhållsarbete. Benämningen 
obetalt arbete inkluderar både arbete i 
det egna hushållet och arbete i anhörigas 
hushåll. Även omsorg om barn, partner 
och föräldrar inkluderas i begreppet 
obetalt arbete.

Trenden under de senaste åren är att 
kvinnor har förändrat sitt beteende genom 
att minska sin tid för obetalt arbete. 
Männen har dock statistiskt sett inte ökat 
sin andel av det obetalda arbetet i någon 
stor omfattning (SOU 2005:66). 

Genomsnittlig tidsanvändning i åldern 20-64 år 
2000/01
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En aspekt av det obetalda arbetet är 
barnomsorgen när barnen är små. Män tar 
ut sin föräldraledighet i betydligt mindre 
omfattning, i kortare perioder och mer 
utspritt under barnens uppväxt (bild 13). 
Kvinnorna tar även ut föräldraledighet 
utan föräldrapenning i större utsträckning. 
Kvinnor utför 77 % av omsorgsarbetet 
av äldre och funktionshindrade (På tal om 
kvinnor och män, 2008). 

Ersatta dagar för vård av barn 1974–20071

Antal dagar i 1 000-tal och andel (%) använda dagar av kvinnor och män

År Föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning
 Antal  Använda   Antal  Använda  
  dagar  av (%)  dagar  av (%)
  Kv M  Kv M

1974  19 020  100  0 690  60 40
1980  27 020  95 5 3 040  63 37
1985  33 190  94 6 4 160  67 33
1990  48 290  93 7 5 730  66 34
1995  47 030  90 10 4 890  68 32
2000  35 660  88 12 4 400  66 34
2005  42 660  80 20 4 420  64 36

      2007  45 290  79 21 4 570  64 36
1  De 10 s.k.  ”pappadagarna”  och kontaktdagarna ingår inte.  
Fr.o.m.  1995  periodiseras  statistiken till det år då utbetalningen gjordes.

Källa:  Försäkringskassan Bild 13, På tal om kvinnor och män 2008

Ersatta dagar för vård av barn 1974-2007
(antal dagar i 1 000-tal)
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jämställdhetsmål 

Delmål 4- Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor 
och män ska ha samma rätt och möjlighet till 
kroppslig integritet.

(Bet.2005/06:AU11, s. 37)

Det våld som kvinnor utsätts för anses 
av riksdagen vara ett uttryck för mäns 
överordning och kvinnors underordning 
(Bet.2005/06:AU11). Det är anledningen 
till att målformuleringen lyder ”mäns 
våld mot kvinnor” även om våld inom 

samkönade relationer och våld mot barn 
även har diskuterats. 

Begreppet kroppslig integritet är valt som 
ett samlande begrepp för både konkret 
och symbolisk integritet. I detta inkluderas 
exploatering och kommersialisering av 
kvinnokroppen och därmed syftar målet 
också till en motverkan av stereotypa och 
objektifierande bilder av kvinnor inom 
reklam, media och pornografi. Enligt 
målkommentaren omfattar målet alla 
former av fysiskt, psykiskt och sexuellt 
våld eller hot om våld mot kvinnor och 
flickor (Bet 2005/06AU11).

Bild 13,  På tal om kvinnor och män 2008

Bild 14,  På tal om kvinnor och män 2008 Bild 15, På tal om kvinnor och män 2008

Oro för våld och faktiskt våld efter ålder 2006-07

Personer som har varit utsatta för sexualbrott 
2006

Utsatta för brott på olika brottsplatser 2006 
(andel (%) av det totala antalet händelser)
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Sammanfattning - jämställdhetsmål

Samtliga jämställdhetsdelmål hänger 
samman och ska betraktas i en helhet. 
Exempelvis medför den ojämna 
fördelningen av obetalt hem- och 
omsorgsarbete att kvinnor har begränsade 
möjligheter till förvärvsarbete, ekonomisk 
självständighet och deltagande i 
samhällslivet. Det inskränker kvinnors 
handlingsutrymme och därmed deras 
välfärd. Möjliga kopplingar mellan den 
ojämna ansvars- och arbetsbördan 
finns även till kvinnors hälsa (Bet 
2005/06:AU11). Som en konsekvens av 
sambandet mellan det obetalda arbetet 
och andra delar av jämställdhetspolitiken 
är delmålet om jämn fördelning av det 
obetalda hem- och omsorgsarbetet 
vikigt för att kunna uppnå de andra 
jämställdhetsmålen.  Alla delmålen anknyter 
till det övergripande jämställdhetsmålet 
om att män och kvinnor ska ha samma 
möjlighet till makt och inflytande över 
samhället och sina egna liv. Det som 
statistiken synliggör är att det fortfarande, 
strukturellt sett, finns skevheter och 
mätbara ojämställdhetsproblem. En fara 
med att endast undersöka tillgänglig 
offentlig statistik är att den inte synliggör 
olika gruppers ojämställdhetsproblem 
och hur det skiljer sig åt mellan olika 
samhällsklasser, kulturer osv. Med detta 
sagt skulle inte en sådan analys motsäga de 
övergripande slutsatserna; att män innehar 
högre maktpositioner i samhället, tjänar 
mer pengar än kvinnor och gör mindre av 
det obetalda arbetet osv. 
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Politik på kommunal nivå

På nationell nivå finns jämställdhetsmålen, 
men hur är denna politik implementerad 
i kommunal politik? I en ny avhandling 
skildrar Tove Dannestam (2009) 
processerna bakom att Malmö stad 
förändrades från en arbetarstad till 
en ekonomisk framtidsstad. Hennes 
utgångspunkt är en förståelse av dagens 
politiska processer som governence, där 
styrning bedrivs i nya nätverksbetonade 
organisationsformer och kännetecknas 
av nya teman och nya aktörer. Denna 
systembeskrivning visar att samhället inte 
är hierarkiskt styrbart. Dannestam kommer 
fram till att med fler aktörer och ett icke 
hierarkiskt styrt samhälle är betydelsen 
av rådande metadiskurser avgörande för 
vilka frågor som får genomslag. I hennes 
exempel handlar det om hur den nya 
diskursen om Malmö kunde få genomslag 
genom en metadiskurs om staden som en 
drivande faktor i ekonomin. 

Enligt Dannestam (2009) finns det 
många idéströmningar som florerar 
parallellt men endast de mikrodiskurser 
som har stöd i en övergripande diskurs 
selekteras ut och får genomslag. Exempel 
på sådana övergripande metadiskurser är 
globaliseringens ekonomiska konsekvenser 
eller klimat- och hållbarhetsdiskursen. 
Mikrodiskurser uppstår genom möte och 
anpassning till andra lokala rådande idéer 
och diskurser. Dannestam menar vidare att 
den nya diskursen inte blir bärande om den 
inte institutionaliseras på alla nivåer. Hur 
denna process går till handlar mycket om 
nyckelaktörers arbete mot en gemensam 
bild eller diskurs. I fallet som Dannestam 

belyser är det starka aktörer med mycket 
makt från flera olika fält i samhället, i 
form av privata aktörer, politiker, höga 
tjänstemän och media, som tillsammans 
driver igenom en viss politisk diskurs. Det 
handlar inte enbart om att dessa individer 
har formell makt genom sin position i det 
hierarkiska systemet, utan också om en 
individuell makt. 

Nilsson (2008) skriver i sin avhandling om 
en del ”starka män” med stort politiskt 
förtroendekapital som innehar mycket 
makt. Det politiska kapitalet ger i dessa 
fall möjlighet att styra tjänstemännen. 
Dock påpekar Nilsson att det finns en 
latent maktkonflikt mellan politikerna 
och tjänstemannaorganisation.  Detta 
grundar sig enligt Nilsson (2008) på att 
den politiska logiken bygger på politisk 
övertygelse och väljarnas önskan, medan 
den administrativa logiken bygger på 
effektivitetsideal och rationalitet. 

För att studera makt och inflytande 
inom kommunal politik krävs ingående 
analyser av lokala diskurser utifrån den 
specifika kommunen. Inflytande över 
frågor som kommer på agendan, och vilka 
mikrodiskurser som får genomslag, är inget 
som ensamt beror på kommunala politiker, 
utan något som skapas i samverkan mellan 
aktörer med formell makt och individuell 
diskursiv makt. Att studera hur den 
nationella jämställdhetspolitiken har, eller 
inte har, institutionaliserats på kommunal 
nivå är därför något som behöver studeras 
enskilt för varje kommun och region. 
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Jämställdhetsarbete

I vardagligt tal används begreppet 
jämställdhet, men vad som åsyftas kan variera. 
Det kan syfta på ojämställdhetsproblemtiken 
eller riksdagens mål, men det omnämns även 
som ett perspektiv och ett arbete. Något 
förenklat kan jämställdhet beskrivas som: 

• Ett problem
• Ett mål
• Ett arbete inom myndigheter och 
organisationer

• Ett perspektiv. Enligt Mark (2007) innebär 
detta ett erkännande av strukturer och 
maktobalans, samt att detta ska förändras 

De två första definitionerna har redogjorts 
för i ett tidigare avsnitt. 

Det sker två former av jämställd-
hetsarbete, även om båda utgår ifrån 
riksdagens jämställdhetsmål, kvantitativt 
systembevarande och kvalitativt 
systemförändrande jämställdhetsarbete 
(Mark, 2007). Det förstnämnda fokuserar 
på att förbättra den obalans som idag 
finns mellan män och kvinnor och det 
andra handlar om att i grunden förändra 
normer och dagens syn på kön samt 
komma med alternativ. För att arbeta med 
systemförändrande jämställdhetsarbete krävs 
kritiska perspektiv som genusperspektiv, 
där dagens vanor, normer och värderingar 
ifrågasätts. Jämställdhetsarbete som är 
inriktat på åtgärder för att komma tillrätta 
med dagens obalans mellan män och kvinnor 
upplevs ofta mer konkreta och lättare att 

arbeta med då det inte krävs ett mer 
grundläggande ifrågasättande. Mark (2007) 
argumenterar för jämställdhetsarbete 
som direkt implementerar ett annat 
arbetssätt i organisationer snarare än 
attitydförändrande jämställdhetsarbete. 
Hon menar att det förstnämnda är mer 
effektivt och att det i sin tur kan leda till 
attitydförändringar. Attitydförändringar är 
dessutom mycket svårare att arbeta med 
(Mark 2007). 

Att arbeta med ett jämställdhets-
perspektiv innebär inte alltid att ett kritiskt 
genusperspektiv inkluderas. På grund av 
detta menar Mark (2007) att vi måste skilja 
mellan begreppen jämställdhetsperspektiv 
och genusperspektiv. Att arbeta med 
ett genusperspektiv innebär att studera 
strukturella samband mellan makt och 
kön, dock utan att nödvändigtvis vara 
normativ och förändringsinriktad. Detta 
i sin tur innebär att genusperspektiv 
eller genusforskning i sig inte alltid är 
jämställdhetsarbete.5 

5  Vill man läsa mer om jämställdhetsarbete, jämställdhetsperspektiv, genusperspektiv, könsmaktsperspektiv 
o.s.v. rekommenderar jag Jämställdhetsarbetets teori och praktik av Eva Mark (2007).
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Mark (2007) skiljer på jämställdhetsarbete 
på olika analytiska nivåer, som kräver olika 
typer av jämställdhetsperspektiv. Det går 
dock inte att renodla och skilja nivåerna 
åt, då de alltid samexisterar, inflätade i 
varandra. Analysnivåerna som Mark (2007) 
identifierar är:

• Övergripande samhällelig nivå, där 
nationella politiska direktiv och opinion 
är i fokus.

• Organisationsnivå, där hierarki, 
maktfördelning och organisationskultur 
är centralt.

• Individuell nivå, där sexuell identitet och 
personliga förhållningssätt till företeelser 
på övriga nivåer är viktigt.

Genusvetenskap är en kritisk 
problematiserande vetenskap som 
ifrågasätter normer och strukturer ur ett 
tydligt maktperspektiv. Genusvetenskap 
är ett samlingsbegrepp för flera olika 
forskningsområden, som till exempel 
queerforskning, maskulinitetsforskning 
och feministisk forskning. Med 
ett genusvetenskapligt perspektiv 
dekonstrueras ”sanningar” men det säger 
i sig inget om vad som kommer efter 
ifrågasättandet. Mark uttrycker det som att:

Genus är preliminärt ett teoretiskt begrepp 
och ett redskap för att analysera och förklara 
maktförhållanden mellan män och kvinnor, 
eller manligt och kvinnligt, på olika nivåer i 
samhället, kulturen och historien

 (Mark, 2007, sid 38). 

Kön är något vi kategoriserar människor 
efter. Begreppsdiskussionen om kön 
kontra genus har pågått ända sedan det 
engelska begreppet ”gender” infördes och 
översattes till genus på 1980-talet. Grovt 
sett finns det två olika argumentationer 
och definitioner kring begreppsparet 
kön-genus. Den ena tolkningen av 
begreppen är att kön är det biologiska 
könet och genus är det sociala könet, d.v.s. 
förväntningar och normer kring manligt 
och kvinnligt (Larsson och Jalakas, 2008). 
Den andra argumentationslinjen hävdar 
att begreppsparet kön-genus passar det 
dikotoma tankesättet om man-kvinna, 
natur-kultur, privat-offentligt mycket bra 
och legitimerar ett icke problematiserande 
av biologi och kön (Arrhenius, 1999). 
Även om begreppet genus infördes 
i vetenskapliga sammanhang för att 
ifrågasätta kvinnans ”naturlighet” så 
menar bland annat Arrhenius (1999) 
att det på många sätt har inneburit det 
motsatta. Hon menar att det biologiska 
könet inte ifrågasätts eftersom man ser det 
helt dolt av genus. Själva begreppet kön 
behåller sin status som ett oföränderligt 
faktum utanför tid, värderingar, ideologi 
och makt (Arrhenius, 1999). Utifrån detta 
resonemang är det en del forskare som, 
liksom Arrhenius, frångår användandet av 
begreppet genus.
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2.2 JÄMSTÄLLDHETSARBETE INOM FYSISK PLANERING

Planarkitekter ska arbeta med 
jämställdhetsintegrering i sitt arbete. 
Larsson och Jalakas (2008) betonar att 
jämställdhetsarbete inte är något som 
handlar om ett frivilligt val för den 
enskilde utan är ett nationellt krav uttryckt 
i jämställdhetspolitiken. Här finns en 
likhet mellan Marks (2007) resonemang 
och Larsson och Jalakas (2008), som 
båda är inriktade på att praktiskt 
jämställdhetsarbete handlar om direkt 
implementering och inte i första hand 
om att förändra attityder. Båda erkänner 
maktfaktorer som en orsak bakom 
upprätthållandet av ojämställdhet och 
menar att en långsiktig attitydförändring 
kan ske genom arbete med direkta 
förändringar av arbetsprocesser. 

För att tydliggöra jämställdhetsarbete inom 
fysisk planering har jag valt att skilja på 
jämställdhetsarbete i:

• medborgardeltagande, inflytande och 
representation

• en organisation
• den fysiska miljön och i planeringen av 
den.

Dessa tre former av jämställdhetsarbete 
blandas ibland ihop.  I och med att de 
kräver olika arbetssätt, analys och metoder 
är det dock av vikt att de separeras. Det kan 
jämföras med Marks (2007) analysnivåer 
som tidigare beskrevs gällande individuell 
nivå, organisationsnivå och övergripande 
samhällsnivå. 

Representationsfrågan är vikig för 
kommuner, både inom den politiska 
sfären och inom medborgardeltagande 
i olika former och frågor. Även detta 
jämställdhetsarbete är något som 
kan påverka den fysiska planeringen. 
Medborgardeltagande tas många 
gånger upp som ett viktigt inslag inom 
jämställdhet och planering (Andersson 
2007, Dymén 2008, Larsson och Jalakas 
2008). Det är viktigt ur två aspekter, dels 
som en representationsfråga för att komma 
tillrätta med obalansen mellan könen, och 
dels som ett långsiktigt förändringsarbete 
där planering sker på ett annat sätt än idag. 
Larsson och Jalakas (2008)  menar att det 
krävs en i grunden förändrad planering 
som frångår den paternalistiska och 
tekniskt rationella planeringstraditionen.6 
I förändringen av planeringsnormen 
är medborgardeltagande en viktig del. 
Medborgardeltagande är ett av de mest 
utvecklade områden ifråga om forskning 
om jämställdhet och fysisk planering (Wide 
och Hudson 2008). 

Kommunen är som arbetsgivare enligt lag 
skyldiga att ha en jämställdhetsplan, precis 
som alla organisationer och arbetsgivare 
med fler än 10 anställda. Denna plan 
behandlar inte själva planeringsarbetet, 
även om den indirekt kan påverka det. 
Detta examensarbete är inriktat på 
jämställdhetsarbete i den fysiska miljön 
och planeringen av denna. Jag kommer 
med andra ord inte behandla övrigt 
jämställdhetsarbete. 

6   Larsson och Jalakas (2008) beskriver den rationella planeringsansatsen som paternalistisk och syftar 
då till en ombeslöjande planering som planerar för att lägga livet till rätta för medborgarna utifrån ett 
ovanifrånperspektiv. Ibland diskuteras en fysisk planering och stadsarkitektur som patriarkal tradition, där 
man menar att den har skapat av män för män. Larsson och Jalakas menar istället att det är en uppifrån, 
hierarkisk, men inte nödvändigtvis könskopplad, tradition av att skapa för medborgarna inte med dem. 



35

Granskning av fysisk samhällsplanering 
ur ett kritiskt genusperspektiv har 
främst gjorts av genusgeografer eller 
kulturgeografer. Kritiken har ofta 
handlat om att kvinnor, deras intressen 
och användning av den fysiska miljön 
har varit osynliggjort eller setts utifrån 
schablonmässiga föreställningar (Lundin 
2007). Feministisk geografi och forskning 
kring jämställdhet och planering grundas 
på uppfattningen att den fysiska miljön 
planeras och skapas i förhållande till 
samhällskontexten. Planeringen kan spegla, 
befästa eller förändra sociala relationer. 
Med denna utgångspunkt är planering 
aldrig objektiv, vilket den kritiserats för att 
utge sig för att vara (Larsson 2006). Den 
feministiska kritiken mot planering är att 
den utgår ifrån en manlig norm. Kritik 
kring en normativ planering som inte 
lyckas hantera variationer av kultur, klass, 
och olika sociala kontexter existerar internt 
inom modern planeringsteori. Larsson och 
Jalakas (2008) lyfter fram planeringsteori 
om kommunikativ planering som en 
planeringsmodell som kan hantera 
jämställdhetsaspekter (detta behandlas i 
kap 2.3).

Två olika strategier för att arbeta med 
jämställdhet inom planering framkom då 
Anna Bolin (2006) genomförde en studie 
av tre översiktsplaner med syftet att se hur 
dessa behandlar jämställdhetsperspektiv. 
Antingen behandlas jämställdhet som 
en egen del eller så är det något som 
genomsyras i hela översiktsplanen. Bohlin 
fann att då jämställdhetsperspektivet 
behandlas som en egen del tenderar det 
att resultera i tankar om jämställdhet 
som inte tycks leda någonstans, och 
stannar vid en vision. Bohlins slutsats 
är att könsperspektivet, att vara 
medveten om mäns och kvinnors olika 
livssituationer och erfarenheter, måste 
finnas med som en aspekt som inkluderas 
i planeringen i stort. Hon menar att det 
inte går att behandla jämställdhet som 
en separat aspekt, utan medvetenheten 
om ojämställdhetens problematik 
måste finnas med genomgående både i 
processen och i slutprodukten (Bohlin, 
2006). Detta stämmer väl överens med 
den politiskt förespråkade strategin om 
jämställdhetsintegrering. 
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Larsson och Jalakas (2008) betonar att 
jämställdhet främst är en kunskapsfråga 
och det räcker inte att endast anlägga ett 
maktperspektiv. Inom planering handlar 
det både om att förstå vad integrering av 
jämställdhet i planering innebär och vilka 
konsekvenser det får för planprocessen, 
samt utveckling av kunskapsunderlag 
som ligger till grund för planeringen. 
Enligt Larsson och Jalakas (2008) handlar 
det långsiktiga arbetet med jämställdhet 
inom planering om att i grunden 
förändra planeringen, både dess teori och 
dess praktik. Larsson och Jalakas bok 
Jämställdhet nästa (2008) är uppbyggd kring 
diskussionen om hur själva planeringen 
kan utvecklas för att bidra till ett mer 
jämställt samhälle. En av grundstenarna i 
detta är underifrånplanering där människor 
är utgångspunkten och det paternalistiska 
ovanifrånperspektivet frångås. Samtidigt 
påpekar Larsson och Jalakas att det 
är viktigt att underifrånperspektivet i 

Bild 16, från föreläsning av Anita Larsson

IDAG

PLANERING

JÄMSTÄLLDHET

samhälle

kön

FRAMTID

fysisk samhällsplanering inte ska ses i 
motsättning till ett ovanifrånperspektiv, 
utan att de måste komplettera varandra. 
De menar att planeraren ska kunna pendla 
mellan ett underifrånperspektiv och ett 
ovanifrånperspektiv. 

Fysisk planering ska utgå från dagens 
samhälle och dess förutsättningar men 
planera för framtiden. Jämställdhetsmålet 
anger en riktning som innebär att män 
och kvinnor inte ska begränsas på grund 
av sin könstillhörighet, utan ha samma val 
och möjligheter. I EU:s jämställdhetsmål 
står det tydligare uttryckt att traditionella 
könsroller ska bekämpas. Ifråga om 
planering innebär det att utgå från dagens 
samhälle där män och kvinnor fortfarande 
har skilda beteendemönster och 
erfarenheter, men planera för ett samhälle 
där de traditionella könsrollerna inte finns 
(Larsson och Jalakas, 2008).

samhälle

kön
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och Länsstyrelser tar upp statistik som 
en grundförutsättning för att skaffa sig 
kunskap om hur ojämställdheten ter sig 
(Andersson, 2007). I Boverkets Jämna Steg 
skrivs att: ”För den fysiska planeringen 
kan det ibland vara svårt att han tera att 
kvinnors och mäns villkor faktiskt inte är 
desamma, samtidigt som de bör och ofta 
förväntas vara desamma” (Andersson 
2007, s.3).

Som Larsson och Jalakas (2008) påpekar 
är det dock i planeringssammanhang 
ytterst vikigt att vara medveten om att 
detta beskriver dagens situation och 
erfarenheter som män och kvinnor bär på. 
Inte de behov och strukturer som vi ska 
planera in i framtidens samhälle. Larsson 
och Jalakas framhäver att planarkitekten 
måste fråga sig: ”Vad beror skillnaderna 
mellan män och kvinnor på?” (Larsson 
och Jalakas 2008, s. 61). I många fall skrivs 
och pratas det om mäns och kvinnors 
olika behov, men Larsson och Jalakas 
(2008) förespråkar att istället använda 
termen erfarenhet. Begreppet behov ger 
indikationer om att det handlar om något 
icke-föränderligt. 

2.3 VAD ÄR DET PLANARKITEKTER SKA ARBETA 
MED ANGÅENDE JÄSMTÄLLDHET?

I litteratur från Boverket och Länsstyrelser, 
såväl som i Larsson och Jalakas bok tas 
det upp olika områden som planarkitekter 
ska arbeta med för att inkludera 
jämställdhetsaspekter. För att ge en 
överblick presenteras rekommendationerna 
och råden områdesvis.

Definiera jämställdhet

Ett av problemen med jämställdhetsarbete 
inom fysisk planering är att man inte 
definierar vad det är som åsyftas med 
begreppet jämställdhet (Larsson och 
Jalakas 2008). Många går in i arbetet med 
egna individuella bilder av jämställdhet 
grundade på privata erfarenheter. Som 
Larsson och Jalakas lyfter fram i boken 
Jämställdhet nästa! (2008) behövs en viss 
förkunskap i ämnet för att kunna göra 
ett bra jämställdhetsarbete inom fysisk 
planering. Även Dymén (2008) betonar 
detta problem. 

Kunskap om män och kvinnor 

Att synliggöra och ha kunskap om dagens 
förhållande mellan män och kvinnor är ett 
vikigt steg i allt jämställdhetsarbete. Det 
är inte ovanligt att privata erfarenheter 
eller förutfattade meningar om mäns och 
kvinnors livssituation får styra arbetet med 
jämställdhet. Detta ska självklart undvikas 
och ersättas med dataunderlag gällande 
förhållandet i regionen, kommunen eller 
staden. Tillgång till grundläggande fakta 
om mäns och kvinnors situation är en 
förutsättning för att kunna arbeta med 
jämställdhetsintegrering. Både Boverket 
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Uppvärdering av 
traditionellt kvinnliga 
sfärer

Den stora grundläggande förändringen 
i den fysiska samhällsplaneringen som 
Larsson och Jalakas (2008) förespråkar är 
en uppvärdering av den privata och socialt 
reproduktiva sfären i förhållande till den 
offentliga och produktiva sfären. Dessa två 
olika områden i samhället är traditionellt 
kopplade till kvinnor respektive män, 
där också den sistnämnda har värderats 
högre i samhällsplaneringen. Kvinnor som 
grupp har mer erfarenheter av den privata 
och socialt reproduktiva sfären på grund 
av de traditionella könsrollerna som har 
inneburit (och innebär) att de tar större 
ansvar för denna sfär. Att den privata 
sfären och omsorgsarbetet har värderats 
lägre i samhället samstämmer med 
hierarkierna mellan könen, där kvinnor 
och deras erfarenhetsvärld värderas lägre. 
Lena Gemzöe (2005) går ett steg längre 
och menar att omsorgsarbetet och social 
reproduktion till och med borde föregå 
produktion i och med att det första är en 
förutsättning i samhället för att det andra 
ska kunna fungera.

Att värdera aspekter som traditionellt 
har tillhört den kvinnliga sfären handlar 
enligt Andersson (2007) också om att 
uppmärksamma vilka kulturmiljöer som 
betraktas som värdefulla att bevara. 
Det kan handla om bevarandevärden 
men även om minnesmonument eller 
offentlig konst som ska representera 
eller symbolisera något. Anna Sofia 

Lundgren (2006) beskriver hur statyer i 
den offentliga miljön visar på en oerhört 
ojämn representation. Skillnaderna är 
markanta både avseende antalet, storleken 
och avbildningen. Lundgren lyfter även 
fram skillnader i att avbildningar av män 
ofta är namnsatta och föreställer ”viktiga” 
män. Kvinnoavbildningar är vanligtvis inte 
namngivna utan gestalterna är symboler 
för något annat som t.ex. ”tanken” eller 
”flickan”. 

Grundstommen i jämställdhetspolitiken 
är att komma till rätta med den obalans 
i makt som finns mellan män och 
kvinnor, där män och det de gör värderas 
högre. Larsson och Jalakas (2008) 
betoning på uppvärdering av kvinnors 
erfarenheter som stommen i planering 
för ett jämställt samhälle, går i linje med 
jämställdhetsutredningens åtgärdsförslag 
om mer fokus på könsmaktsystemet.
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Trygghet

ta personligt ansvar för att hantera. Med 
begreppet riskkalkylering inryms både 
det individuella ansvaret och kvinnors 
olika förhållningssätt till potentiellt våld 
men också inskränkningen det medför. I 
Anderssons forskning har det framkommit 
att kvinnor och flickor har helt olika 
reaktion på potentiellt våld från män. En 
del blir arga och andra rädda. En del låter 
dessa känslor begränsa vistelsen i offentliga 
rum medan andra medvetet inte gör det. 
Andersson (2008 B) menar att oavsett 
reaktion så är risk för mäns våld något som 
nästan alla kvinnor förhåller sig till. 

Ofta lyfts det fram som en paradox att 
kvinnor är mest rädda i den offentliga 
miljön trots att det mest är män som 
råkar ut för våld. Dock är det inte enligt 
Andersson (2008 B) det faktiska våldet och 
antalet anmälda brott som kvinnor bygger 
sin rädsla på utan på det potentiella våldet 
och markörer i form av blickar och ord. 
Andersson lyfter fram att sexuellt våld 
i detta sammanhang inkluderar verbala 
kränkningar och närmanden, vilket är 
något som de allra flesta kvinnor har varit 
utsatta för både en och flera gånger under 
sin livstid. Grövre former av sexuellt våld 
som våldtäkt drabbar en liten andel av alla 
kvinnor. Samtidigt påpekar Andersson 
(2007 B) att det faktiska sexuella våldet som 
kvinnor utsätts för inte ska underskattas. 
2007 anmäldes 27 000 misshandelsbrott 
mot kvinnor varav 4 800 var våldtäkter 
och grova våldtäkter (Andersson, 2008 

Boverket fick nyligen i uppdrag 
av regeringen att arbeta med 
trygghet i bebyggd miljö ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Detta uppdrag 
innebär kunskapsuppbyggnad inom 
området genom forskning och spridande 
av kunskap, till bland annat kommuner 
genom seminarier och föreläsningar. I 
Boverkets checklista Jämna steg (Andersson 
2007) ställs följande frågor om trygghet 
och säkerhet: 

•	Används öppna lösningar och genomskiktligt 
material i parkeringshus, offentliga hissar, 
trapphus, tågstationer och busskurar?
•	Hur utformas centrala parkeringar för att 
undvika att de upplevs som ödsliga?
•	Finns det platser som kvinnor respektive män 
undviker att vistas på? Vilka och varför? Hur 
kan detta ändras?
•	Är området planlagt så att det är lätt att 
orientera sig och finns det rätt anpassad 
belysning och tydlig skyltning?
•	Planläggs kvarter med korta avstånd, naturliga 
stråk och god genomströmning?
•	Har trygghetsaspekterna beaktats vid 
planläggning av grönytor, parker och 
gemensamhetsanläggningar?

(Andersson 2007, sid 15)

Trygghet och rädsla i bebyggd miljö är det 
område som har fått mest uppmärksamhet 
inom jämställdhet och fysisk planering. 
Birgitta Andersson och Carina Listerborn 
har ägnat en stor del av sin forskning åt 
dessa frågor. Båda menar att mäns våld 
mot kvinnor är ett strukturellt problem 
på en samhällsnivå som kvinnor tvingas 
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B). Ungefär 17 kvinnor dödas varje år 
av en närastående man som är eller har 
varit sambo, make eller pojkvän. Utöver 
detta bedömer man att det finns ett stort 
mörkertal. Brottsförebyggande rådet 
uppskattar att ungefär 20 till 25 procent av 
våld i nära relationer anmäls (Andersson 
2008 A). 

Andersson (2005) har i sin forskning 
identifierat två strategier som kvinnor 
har för att hantera otrygghetskänslan i 
offentliga rum. Den ena är att kvinnor 
utrustar sig och den andra är undvikande 
av platser. Det är vanligt att rum som 
är trånga, insynsskyddade, som saknar 
flyktväg och är obefolkade tolkas som 
”farliga rum” (Andersson 2005). Många 
gånger väljer kvinnor en annan osäkrare 
väg, som dock upplevs som tryggare. Det 
kan till exempel vara att välja bilvägar utan 
gång- och cykelväg istället för det mer 
avskilda cykelstråket eller korsa en osäker 
gata istället för att använda gångtunneln. 
Andersson (2005) påpekar dock att det 
i synliggörande av kvinnors upplevda 
otrygghet är vikigt att inte återskapa 
diskurser om kvinnor som svaga offer och 
män som starka beskyddare eller förövare. 
Snarare handlar det om att synliggöra 
dagens situation för att åstadkomma en 
förändring. 

Den fysiska miljön är i sig inte problemet, 
utan kvinnors rädsla för mäns våld 
vilket är en konsekvens av en större 
ojämställdhetsproblematik. Därmed kan 
inte den fysiska miljön i sig förändra 
situationer för kvinnor, dock kan 
planeraren undvika att skapa miljöer 

som klassas som ”farliga miljöer” enligt 
kvinnorna själva. Andersson uttrycker det 
som att:

Den fysiska miljön är i sig inte orsak till att 
kvinnor förhåller sig till en risk att drabbas 
av mäns våld (som en kvinna sa – ”det är ju 
inte buskarna som överfaller en”) och det går 
inte att förändra könsmaktstrukturerna med 
hjälp av fysisk planering. Däremot går det att 
utforma fysiska miljöer som upplevs mindre 
otrygga.

(Andersson, 2005, s. 82)

Berättelser om rädsla sprids i media 
och via historier kvinnor emellan. Även 
förekomsten av övervakningskameror ger 
enligt Lundgren (2006) upphov till denna 
form av föreställningar. Effekterna detta 
har på kvinnors rädsla och riskkalkylering 
kan inte planeringen rå på. Att som fysisk 
planerare fokusera på kvinnors rädsla kan 
dessutom enligt Listerborn (2009) leda 
till en mer överbeskyddande planering 
som med sina paternalistiska drag inte 
överstämmer med en jämställd planering. 
Som planerare ska man således vara på sin 
vakt mot att underblåsa rädslan genom att i 
för hög grad fokusera på säkerhetsåtgärder 
som grindar och övervakningskameror. 

Att rikta uppmärksamhet mot trygghets-
frågor inom fysisk planering är i samklang 
med riksdagens jämställdhetsmål, delmål 
fyra, som handlar om mäns våld mot 
kvinnor och rätten till kroppslig integritet 
(Larsson och Jalakas 2008). Det bör dock 
noteras att jämställdhetsutredningen som 
ligger till grund för målformuleringen inte 
behandlar rädsla och trygghetsfrågor i den 
offentliga miljön (Bet 2005/66:AU11).
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Medborgarsamverkan 

Plan och bygglagen reglerar medborgar-
deltagande till viss grad genom krav på 
samrådsmöte och samrådstid för program 
och planer (PBL 5kap §20-21). Problemet 
med de formella samrådsmötena är att 
medborgarna inkluderas först när det 
redan finns ett planförslag att förhålla 
sig till. Detta försvagar möjligheten 
till reell påverkan i och med att 
problemformuleringen och vad som ska 
behandlas redan är bestämt. Både Larsson 
och Jalakas (2008) och Dymén (2008) 
lyfter fram att medborgardeltagandet 
bör inkluderas tidigt, det vill säga innan 
ett förslag finns som sätter agendan för 
diskussionerna.

Det har vidare visat sig att traditionella 
samrådsmöten inom stadsplanering 
ofta domineras av män både angående 
utrymme att tala och antal (Wide och 
Hudson, 2008). En av orsakerna till 
mäns överrepresentation i samrådsmöten 
ligger i formerna för hur mötena bedrivs 
(Andersson, 2007). Boverket förespråkar 
andra mötestider och -former där en 
avslappnad informell dialog kan föras. 
Även hur inbjudan till mötet formuleras är 
vikigt. I denna bör det poängteras att det 
är lokala erfarenheter om vardagslivet som 
efterfrågas. 

Orsaken till att jämn könsrepresentation är 
viktigt i medborgardeltagandet beror på att 
män och kvinnor har levt, och till viss del 
fortfarande lever, i olika sfärer och därmed 
också har olika erfarenheter av den fysiska 
miljön (Larsson och Jalakas 2008, Wide 
och Hudson 2008 och Lundkvist 1998). 

I Ojämställdhetens miljöer framställs mäns 
och kvinnors syn på planering som 
i grunden olika, med hänvisning till 
två undersökningar från 1980- och 
1990-talet. Här sägs att kvinnor mer ser 
planering i sin helhet medan män mer ser 
planeringsproblem som åtskilda fenomen 
(Lundkvist 1998). I Den jämställda staden? 
påstås kvinnors delaktighet kunna öka 
genom att precisera inbjudan till att handla 
om ”mindre och mer nära, konkreta 
frågor” (Wide och Hudson 2008, s 16). 
En enkätundersökning genomförd av 
BoJämt uppvisade ingen skillnad i mäns 
och kvinnors upplevelse av sitt eget 
engagemang i planeringsfrågor. Snarare var 
det så att det generellt sett, oberoende av 
kön, uppgavs vara lättare att engagera sig 
i frågor som rör närmiljön (Dymén 2008). 
Andra sätt som tas upp för att öka kvinnors 
deltagande är visualisering med bilder och 
ökad kreativitet samt att öppna upp för 
fria visioner (Wide och Hudson 2008). 
Larsson och Jalakas medger att kvinnors 
och mäns berättelser och fokusering i 
planeringsfrågor skiljer sig åt genom att 
kvinnor i högre grad uppmärksammar 
trafiksäkra skolvägar, tillgång till 
dagisplatser och andra frågor kopplade till 
omsorgsarbete. De poängterar dock att det 
är viktigt att betrakta kvinnors synpunkter 
som en konsekvens av traditionella 
erfarenheter som i ett framtida jämställt 
samhälle kommer att delas av både män 
och kvinnor.
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Transport 

Diskussionen om en jämställd planering 
har, utöver trygghetsfrågorna, till stor 
del handlat om transportplanering där 
mäns och kvinnors skilda nyttjande av 
transporter har lyfts fram. Genom de 
transportpolitiska målen har jämställdheten 
betonats ytterligare genom ett tillägg 
om att målet för transportpolitiken är ett 
jämställt transportsystem. Detta innebär 
att transportsystemet utformas så att 
det svarar mot både mäns och kvinnors 
transportbehov (Andersson 2007). Flera 
forskare har visat på skillnader i mäns 
och kvinnors resande. Med utgångspunkt 
i detta har forskningen kritiserat 
transportplaneringen för osynliggörande 
av kvinnors resemönster. I Svenska 
kommunförbundets Ojämställdhetens miljöer 
står det att:

Studier av kollektivtrafiken visar att den i stor 
utsträckning utgå från mäns resemönster, trots 
att det till största delen är kvinnor som reser 
kollektivt. Detta innebär att kollektivtrafiken 
svarar mot behovet hos dem som inte reser med 
den.

(Lundkvist 1998, s. 13)

I Boverkets checklista (Andersson 2008) 
ställs följande frågor angående transporter:

•	Hur och vart reser kvinnor respektive män inom 
kommunen respektive länet?
•	Vilka områden trafikeras/trafikeras inte av 
kollektivtrafik idag?
•	Finns kollektivtrafik till flickor och pojkars, 
kvinnor och mäns fritidsaktiviteter?
•	Finns de lokala kollektivtrafikbolagen med 
under planprocessen?
•	Är den lokala kollektivtrafiken samordnad med 
regionala trafikföretag?
•	Vad anser kvinnor respektive män om trafiken 
i olika bostadsområden?
•	Ger planen förutsättning för goda 
sammanhängande och säkra förbindelser med 
cykel?
•	Vad anser kvinnor och män, flickor och pojkar 
om utformningen av vägen till skolan? 

(Andersson, 2008 s 14)
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Larsson och Jalakas (2008) tar upp 
regionförstoring och pendling som ett 
viktigt område för jämställdheten. De 
visar på skillnader både när det gäller 
pendlingsavstånd och anledningen till 
varför män och kvinnor väljer att pendla 
över kommungränser. Tidsåtgången 
för resandet skiljer sig dock inte åt. 
Regionförstoringstrenden har ibland 
debatterats utifrån att den skulle vara 
dålig ur ett jämställdhetsperspektiv. Det 
är främst män som ekonomiskt tjänar 
på arbetspendling. Därmed finns det en 
oro om att kvinnor ska ta ett ökat ansvar 
för hem och omsorg som en konsekvens 
av regionförstoringar. Larsson och 
Jalakas (2008) motsätter sig dock att 
kalla regionförstoring en kvinnofälla 
för att det synsättet låser fast kvinnor i 
rollen som familjevårdande. De menar 
att problematiken med regionförstoring 
snarare ska betraktas som ett tidsproblem. 
Med ökad restid mellan hemmet och 
arbetet kan svårigheter uppstå att 
klara familjelivet med ansvar om barns 
hämtning och lämning, matinköp o.s.v. 
Genom att betrakta regionförstoring 
som ett tidsproblem snarare än ett 
jämställdhetsproblem menar Larsson och 
Jalakas (2008) ger utrymme för förändring 
av könsrollerna. 

Transportplanering med hänsyn till 
jämställdhet handlar inte enbart om 
kollektivtrafik, utan om hela resan. 
Kulturgeografen Tora Friberg (2005) 
betonar att transportplanering måste se 
till transportsystemets ”vita fläckar” och 
betonar att det är hela resan som måste 
studeras. 

Minskad bilkörning lyfts idag fram som 
ett viktigt mål, särskilt ur klimat- och 
miljöhänsyn. Det har dock framförts kritik 
från en del feministiska geografer mot 
planering som vill minska bilnärvaron i 
städerna (Lundin 2007). Dessa hävdar att 
en tillbakagång av bilens roll i planeringen 
får störst negativa konsekvenser för 
kvinnor. Inte för att kvinnor är de som 
främst använder bilen utan för att det är de 
som är i större behov av bilen för att klara 
sitt vardagsliv. I annan forskning har det 
framkommit att kvinnor av både praktiska 
anledningar och av säkerhetsanledningar 
lägger stor vikt vid att kunna ha bilen 
parkerad intill bostaden (Friberg 2005). 
Vad det är som planarkitekter egentligen 
ska göra angående transporplaneringen 
för ett mer jämställt samhälle är därmed 
oklart.
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Tidsanvändning

Det pratas ofta om den moderna 
människans tidsbrist och tidspussel. 
Även inom litteraturen om jämställdhet 
och planering tas ämnet upp. Här 
handlar det om mäns och kvinnors olika 
tidsanvändning och hur den fysiska miljön 
kan optimera tidsåtgången för transport 
mellan olika funktioner. Män och kvinnor 
använder tiden på något olika sätt, vilket 
både litteraturen och statistiken tydligt 
visar. Därför är tidsanvändning en viktig 
faktor att ta hänsyn till i fysisk planering 
(Dymén 2008).

Larsson och Jalakas (2008) tar upp att 
tid ofta delas upp i arbetstid och fritid, 
vilket gör att det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet blir osynliggjort. De menar 
att ett sätt att komma vidare i kunskapen 
om tidsanvändning är att tydliggöra 
åtskillnaden mellan fritid och obetalt hem- 
och omsorgsarbete.

Tidsgeografin som utvecklades av 
Torsten Hägersten utgår från att tid och 
rum är begränsade storheter som inte 
kan separeras från varandra (Bucher 
2007). Alla projekt upptar en viss tid och 
pågår i ett rumsligt sammanhang. Det är 
dessa projekt och aktiviteter som skapar 
vardagslivet. Tora Friberg (2002 och 2007) 
har vidareutvecklat tidsgeografin och 
förespråkar användning av denna som ett 
instrument inom fysisk planering. 

Larsson och Jalakas (2008) menar 
att rummets och olika funktioners 
organisering i relation till varandra är 
vikigt att studera i fysisk planering för ett 
mer jämställt samhälle. De anser att social 
infrastruktur ska behandlas på samma 
helhetssätt som teknisk infrastruktur 
hanteras. I social infrastrutkur inkluderas 
funktioner som ofta betraktas som mjuka 
t.ex. skola, livsmedelshandel, äldreboende 
och platser för fritidsaktiviteter (Larsson 
och Jalakas 2008). Att studera den 
sociala infrastrukturen handlar dels om 
funktionernas placering i relation vill 
varandra och bostadsområden men också 
om möjligheter att förflytta sig mellan olika 
målpunkter på ett smidigt och tryggt sätt. 
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Vardagslivsperspektiv

Med hänvisning till brittiska 
kulturgeografer beskriver Larsson och 
Jalakas (2008) en indelning av vardagslivet 
i fyra delar. De delar in stadens liv i: 
sysselsättning, bostadsutbud, transporter 
och social reproduktion. Larsson 
och Jalakas (2008) menar att de tre 
förstnämnda ofta inkluderas som aspekter 
i planeringssammanhang medan den 
sistnämnda ofta glöms bort.

Ett sätt att binda samman social 
reproduktion och produktion är genom 
vardagslivsperspektivet (Larsson och 
Jalakas, 2008). I detta är grundtanken att 
människan i sin vardag ska få ihop alla 
delar av livet. Det privata och det offentliga 
ska ses i ett sammanhang. Både Larsson 
och Jalakas (2008) och Dymén (2008) 
lyfter tydligt fram vardagslivsperspektivet 
som en metod för att fånga flera aspekter 
av ojämställdhetsproblematiken inom 
bebyggd miljö genom att ta hänsyn 
till alla delar av människors vardag. 
Transportplanering, social infrastruktur, 
tidsanvändning och lika värdering av social 
reproduktion och produktion binds på så 
sätt samman. 

Social reproduktion
Social välfärd
Privat sfär
Kvinnors traditionella område
Detaljplanering

Produktion
Ekonomi / Teknik
Offentlig sfär
Mäns traditionella område
Översiktligplanering

VARDAGSLIVSPERSPEKTIVET

Bild 17 Larsson och Jalakas 2008, s. 81
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Bild 18, Dymén 2008, s. 21

Dymén påpekar att 
komponenter i den fysiska 
miljön inte kan studeras 
och planeras separerade 
från varandra, i och med 
att det är en helhet i 
människors vardagsliv 
(Dymén 2008). 11 punkter 
presenteras i Bojämts 
slutrapport som har 
identifierats som viktiga 
att arbeta med för att den 
fysiska miljön ska bidra till 
ett bra vardagsliv (Dymén, 
2008, s. 21).
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Rationell planering 
rekordåren

Advokatplanering 
socialtjänsten

Generativ planering 
lokal mobilisering

Kommunikativ  
planering

Uppifrån-planering

planering för medborgare

Hög koncensus om mål

Social ingenjörskonst

Allmänt intresse endimensionellt

Behov i fokus

Ekologisk ingenjörskonst

Underifrån-planering

Planering med medborgare

Allmänt intresse komplext

Planeringsansats 

Larsson och Jalakas (2008) ägnar en 
betydande del i sin bok åt att motivera 
en kommunikativ planeringsprocess och 
medborgarnas aktiva deltagande i denna 
process. De menar att betraktandet av 
medborgarna är viktigt. Ser vi dem som 
riktiga människor som kan vara med i 
planeringsarbetet eller endast några som 
befolkar platser och som ibland kan vara 
med och tycka till? Enligt Larsson och 
Jalakas (2008) är den kommunikativa 
planeringen i sig ett sätt att arbeta 
med jämställdhet, genom att privata 
erfarenheter uppvärderas i förhållande till 
expertkunskap. De påpekar dock att det 
krävs ett aktivt arbete från planarkitekterna 
i och med att medborgardeltagande 
och kommunikativ planeringsansats 
inte automatiskt innebär att kvinnors 
traditionella erfarenheter uppvärderas 
(Larsson och Jalakas 2008). 

Även i slutsatserna efter BoJämt 
projektet konstateras att en ändring 
av planeringsansatsen är en viktig del i 
planeringen för ett mer jämställt samhälle 
(Dymén 2008). Den kommunikativa 
planeringen är inte en enhetlig modell 
utan snarare ett samlingsbegrepp som 
inkluderar flera planeringsteorier. 
Gemensamt för dessa är idealet om 
underifrånplanering med ett aktivt 
medborgardeltagande där planerarens 
uppgift är att vara kommunikatör 
och förmedlare. Den kommunikativa 
planeringsansatsen är inspirerad av den 
tyske filosofen Jürgen Habermas och 
hans tankar om att samförstånd om en 
gemensam framtidsbild är möjlig genom 
det offentliga samtalet. Planerarens uppgift 
i den kommunikativa planeringen är att 
driva samtalen och processen på ett sätt 
att alla människor kommer till tals (Dymén 
2008). 

Bild 19, Larsson och Jalakas 2008, s. 74
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2.4 PLANERINGSPROCESSEN

Det gemensamma draget i all form av 
planering är att den förhåller sig till 
framtiden. Det ingår då tre huvudmoment, 
en bild av nuläget och en bild av framtiden, 
samt en samlad princip som binder 
samman samtid med framtid. 

Det finns en hierarkisk ordning mellan 
de olika planeringsnivåerna, där de 
övergripande nivåerna ger förutsättningar 
för den mer detaljerade planeringen. 
Den strategiska översiktliga planeringen 
med regionplaner och översiktsplaner är 
den mest övergripande planeringsnivån. 
Områdesplanering med tematiska och 
geografiska fördjupade översiktsplaner 
och program är mellannivån. Den lägsta 
nivån är detaljplaner samt program för 
detaljplaner. De översiktliga planerna och 
programmen reglerar markanvändning på 
en strategisk nivå som sedan detaljplanerna 
bygger på. Detaljplanen är juridiskt 
bindande till skillnad från de andra typerna 
av planer och program. Oavsätt nivå av 
planering finns det ett liknande arbetssätt i 
framtagandet av planen eller programmet. 
Hur slutprodukten ser ut skiljer sig 
dock mycket åt mellan de strategiska 
dokumenten och detaljplanehandlingarna. Bild 20, planeringsnivåer

I detta arbete kommer jag att fokusera 
på arbetsmomenten i de olika stegen i 
planeringsprocessen och inte fokusera på 
plantyperna.

I hög grad styrs planeringen av plan och 
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). 
Detta gäller främst detaljplaneringen 
men även strategiska planer behöver ta 
hänsyn till PBL och MB. Lagarna styr den 
formella planprocessen, vilket påverkar 
arbetsprocessen i framtagandet av planer 
och program.

regionplan

översiktsplan

fördjupad 
översiktsplan

program till 
detaljplaner

detaljplan
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Det som inte syns i lagtexten, men som är ett 
arbetsmoment är uppdragsformuleringen. 
Initiativet till ett program eller en plan kan 
komma från privatpersoner, byggföretag 
eller andra externa parter eller internt 
från tjänstemannaorganisationen eller 
politikerna. Det är dock alltid politiker 
som tar beslut om ett ärende ska påbörjas. 
Innan ett uppdrag ges till planarkitekten 
från de kommunala politikerna ska en 
problemformulering skrivas. Denna 
resulterar i en tjänsteskrivelse som sedan 
styr det efterkommande arbetet.

Det största arbetsmomentet i planprocessen 
ligger i att ta fram underlagsmaterial, 
och besluta vilket underlagsmaterial som 
behövs tas fram och vilka utredningar som 
ska göras. Plan och bygglagen (PBL) samt 
miljöbalken (MB) styr relativt mycket vilka 
utredningar och vilket underlagsmaterial 
som krävs. Det som vanligtvis utreds 
är markens förutsättningar, till exempel 
natur- och kulturutredningar, riksintresse, 
geoteknik och hydrologiska utredningar. 
Även tekniska försörjningssystem som 
utredningar för vatten och avlopp, 
dagvatten, el, uppvärmning, återvinning 
och fjärrvärme kan tas fram. Även sociala 
faktorer och förutsättningar bör utredas.

Hur sammanvägningen mellan olika 
intressen till ett planförslag ska genomföras 
regleras dock otydligt. Planarkitekten är 
skyldig att ta hänsyn till allmänna intressen, 
men vad detta innebär är en ständigt 
pågående diskussion.

Boverkets handböcker om detaljplanering 
och översiktsplanering har stor påverkan 
på utformningen av planer. I dessa 
handböcker finns mallar för hur plankarta 
och bestämmelse, planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning ska se ut (Boken 
om detaljplanering och områdesbestämmelser 
2004). 

PBL styr allmänhetens rätt till yttrande om 
ett planförslag genom tider för samråd och 
utställning samt hur detta ska gå till. Under 
denna tid ska samrådsmöten hållas och 
allmänheten har rätt att lämna in skriftliga 
synpunkter som sedan ska sammanställas i 
ett samrådsyttrande. Samtliga synpunkter 
måste responderas oavsett om synpunkten 
tillgodoses och leder till ändring av 
planförslag eller ej. 

Bild 21, Arbetsmoment i framtagande 
av plan eller program

Planprocess

Arbetsmoment vid framtagande av plan eller program
jämställdhet 
lokalt

uppdrags-
formulering

underlag 
utredningar

sammanväga 
intressen till 
förslag

författa 
planhandlingar

samråda revidera

uppdrag samrådsfas utställningsfas antagande

ev revidera
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Tidigare i arbetet presenterades vad 
det är att arbeta med jämställdhet inom 
fysisk planering, men frågan kvarstår 
om när i arbetsprocessen de olika 
fokusområdena är intressanta. Jag har sökt 
i det urval av litteratur som riktar sig till 
praktiker för att finna rekommendationer 
om när i planprocessen som olika 
jämställdhetsfrågor ska inkluderas. Utöver 
att jämställdhetsperspektivet ska inkluderas 
genomgående i planprocessen så pekas 
fyra faser ut som extra viktiga att utveckla 
angående jämställdhetsaspekter.

Ett perspektiv genom hela 
processen

Larsson och Jalakas (2008) menar att ett 
genus- eller jämställdhetsperspektiv, som 
handlar om maktanalys och en förförståelse 
av problematiken måste genomsyra 
hela planprocessen. Larsson (2002) har 
argumenterat i bland annat tidskriften 
PLAN att planeringen, och framförallt den 
översiktliga strategiska planeringen gärna 
beskriver sig som könsneutral genom att 
inte lyfta fram och uppmärksamma män 
och kvinnor speciellt. Hon menar att 
könsneutral i dessa sammanhang oftast 
innebär könsblind. 

En slutsats, som Dymén (2008) drar 
efter Bojämt projektet, är att insikten om 
vad en jämställd samhällsplanering kan 
innebära måste öka hos både planerare 
och beslutsfattare. Det behövs både 
kunskap och vilja för att förändra sättet 
att planera (Dymén, 2008). Boverket 

poängterar att jämställdhetsfrågor måste 
få ta större plats och att alla aktörer inom 
den fysiska planeringen behöver ha ett 
jämställdhetsperspektiv med sig under hela 
planprocessen (Andersson, 2007)

Problemformulering

Utifrån Donald Schöns diskussion 
om problemformulering som en lika 
viktig del av planeringen som själva 
problemlösningen, tar Larsson och 
Jalakas (2008) upp utveckling av 
problemformulering som ett område 
att utveckla. De anser att planeringens 
uppgift och frågeställningar idag inte är 
lika självklara som tidigare och därför är 
problemformuleringen av ännu större 
betydelse än tidigare. Hur detta ska 
realiseras behandlas dock inte närmare. 

I Boverkets checklista ställs flera frågor 
om planläggnings- och beslutsprocessen 
angående aktörer inflytande och påverkan 
av innehåll och fokus i planen. Det sägs 
att mål och visioner för en jämställd 
fysisk planering och byggande bör finnas 
i kommunen och tydliggöras i diskussion 
med eventuell exploatör och bostadsbolag 
(Andersson 2007). 

I en av fyra slutsatser efter Bojämt projektet 
sägs att de nationella jämställdhetsmålen 
bör finnas med i beslutsunderlag och 
beaktas i planeringen. Det är dessutom en 
fördel om riksdagens målformuleringar 
konkretiseras av kommun- och 
regionpolitiker (Dymén 2008).  

2.5 I VILKA STEG SKA JÄMSTÄLLDHETSARBETET IN?



51

Kunskapsinsamlande

I samtlig litteratur betonas det att 
kunskapsunderlaget behöver vidgas och 
framförallt kvinnors erfarenheter behöver 
tillföras i planeringsunderlaget (Andersson 
2007, Dymén 2008, Larsson och Jalakas 
2008). Medborgarnas användning och 
erfarenheter om den fysiska miljön behöver 
synliggöras, både kunskap om den sociala 
reproduktionen och om produktionen. 
När syftet med medborgardeltagandet 
är ett förbättrat kunskapsunderlag måste 
dialogen ske innan ett planförslag finns. 

Det finns dock andra metoder att samla 
kunskaper som är vikiga för att synliggöra 
och inkludera jämställdhetsaspekter i 
planeringen. Statistik kan vara en bra 
grund för att få reda på dagens situation 
i ett projekt, dock med medvetenheten 
om att det speglar dagens situation och 
inte morgondagens. Även tidsgeografiska 
studier är ett kunskapsinsamlande som 
kan bidra till information till planförslaget 
(Larsson och Jalakas, 2008). 

Samrådsskede

Under samrådsskedet sker alltid dialog med 
medborgare, ibland endast med berörd 
sakägarkrets men oftast med allmänheten i 
stort. Det är ett vanligt problem att främst 
män deltar och yttrar sig på samrådsmöten. 
I Boverkets Jämna Steg lyfts samrådsmötena 
fram som en tidpunkt i planprocessen 
att ägna extra fokus för att få kvinnor att 
engagera sig och medverka i planeringen 
(Andersson, 2007). Larsson och Jalakas 
(2008) betonar att medborgardialog ska 
föras tidigare i planprocessen, men skriver 
att samrådsmötet kan vara en bra tidpunkt 
att kontrollera hur de tidigare dialogerna 
har fungerat. 
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Granskning och uppföljning 
i efterhand

I Jämna steg rekommenderas checklistor 
från flera Länsstyrelser, och även 
arbetsmetoder som 3R-metoden 
(representation, resurser och realia), 
JämKas och Jämställdhetsreflexen. Jämna 
steg (Andersson 2007) är uppbyggd 
som en checklista, även om den också 
ger tips till vidare läsning. Frågorna 
i checklistan är utformade så de bäst 
lämpar sig för granskning i efterhand, 
även om de menar att checklistor också 
kan användas under arbetets gång. Största 
effekten av checklistor är, enligt Boverket, 
under framtagandet av checklistan 
(Andersson, 2007). Om processen med 
framtagandet av en checklista är det 
som ger mest effekt kan det ifrågasättas 
om användandet av redan befintliga 
checklistor är speciellt verkningsfullt. 
Larsson och Jalakas är mycket kritiska till 
checklistor och konsekvensbeskrivningar 
då de inte förändrar planeringsprocessen 
eller problemformuleringen i grunden 

och därmed blir ytterst svaga verktyg 
(Larsson och Jalakas 2008). I värsta 
fall kan konsekvensbeskrivningar och 
checklistor ha en kontraproduktiv effekt 
på jämställdhetsarbetet genom att lyfta 
fram beskrivningar av män och kvinnor, 
utan att inkludera framtidsbilden som 
jämställdhetsmålet strävar mot.

Arbetsmetoderna, som Boverket med 
flera, rekommenderar är utarbetade för 
jämställdhetsarbete inom organisationer 
och är inte anpassade för fysisk planering. 
De förekommer som metoder att granska 
planeringsprocessen i efterhand, och kan 
då synliggöra brister i arbetet. Larsson 
och Jalakas (2008) är dock kritisk till dessa 
i och med att de inte ändrar planeringen 
i grunden. Metoder som är utvecklade 
för granskning i efterhand behandlar 
inte planens konsekvenser utan endast 
planeringsprocessen. 
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I bakgrunden till arbetet presen-terades 
jämställdhetsmålen och jämställdhets-
politiken, samt en beskrivning av aktuella 
jämställdhetsproblem i Sverige i form 
av statistiskt material. Litteraturstudier 
har sedan legat till grund för ringa 
in experters rekommendationer till 
planarkitekter om vilka områden som 
bör beaktas vid planering med hänsyn till 
jämställdhetsmålen. Nedan sammanfattas 
kort utgångspunkter och slutsatser som 
litteraturstudien har resulterat i.  

Jämställdhetsmål och (o)
jämställdhetsproblematik

I den politiska skrivningen om jämställdhet 
betonas makt och strukturella skevheter 
mellan män och kvinnor. Genom delmålen 
definieras fyra områden som speciellt 
vikiga att arbeta med för att sträva mot 
ett mer jämställt samhälle. Dessa är mäns 
och kvinnors möjlighet till makt och 
inflytande, ekonomisk jämställdhet, en 
jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet och att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra. 

Vad är det vi ska arbeta med inom 
fysisk planering för att stärka 
jämställdhetsaspekter?

Från myndigheter och forskning ges 
rekommendationer om fokusområden 
för jämställdhet inom fysisk planering. I 
litteraturen framkommer att planarkitekter 
ska arbeta med

• Definiera vad jämställdhetsarbete och 
ojämställdhetens problematik är.

• Kunskap om mäns och kvinnors skilda 
erfarenheter och beteende.

• Uppvärdering av det som traditionellt 
tillhört den kvinnliga sfären, social 
reproduktion i jämförelse med den 
offentliga sfären och produktion.

• Trygghet och kvinnors riskkalkylering i 
offentliga rum.

• Representation, medborgarsamverkan 
och inflytande.

• Transport, helhetssyn med betalt arbete, 
obetalt arbete och fri tid. 

• Vardagslivsperspektiv som metod för att 
fånga ovanstående aspekter.

• Kommunikativ planeringsansats

Angående att definiera vad jämställdhet 
är finner jag även i litteraturen en viss 
otydlighet kring centrala begrepp som 
jämställdhetsperspektiv, genusperspektiv, 
kön och genus. För att kunna definiera 
jämställdhet och arbeta med frågorna 
anser jag, i likhet med Mark (2007), 
att åtskillnaden mellan begreppen bör 
tydliggöras. Jämställdhetsperspektiv är att 
erkänna maktobalans och arbeta för att 
förändra denna, med utgångspunkt ifrån 
jämställdhetsmålen. 

2.6 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION
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Genusperspektiv är ett dekonstruerande 
perspektiv som ifrågasätter grunderna 
bakom kön men säger i sig inget om ett 
efterkommande, d.v.s. någon lösning eller 
förändring. I litteraturen skrivs också 
om begreppen kön och genus på ett 
förvirrande sätt. Å ena sidan sägs att de 
båda begreppen är konstruktioner av män 
och kvinnor, men å andra sidan skrivs det 
att kön är biologiskt och genus är socialt. 
Jag menar att kön är något vi kategoriserar 
människor utifrån, och att genus är ett 
begrepp som mer betonar den strukturella 
hierarkin och i sin kontext skapade 
föreställningar om män och kvinnor. Att 
kön är något vi kategoriserar människor 
efter betyder inte att det är biologiskt. 
Kanske är skillnaden marginell, men jag 
tror att det kan vara förvirrande när båda 
begreppen sägs vara sociala konstruktioner 
och samtidigt säga att kön är biologiskt.

Att kunskap om mäns och kvinnors 
erfarenheter och livssituation ska 
uppmärksammas är självklart vikigt, och 
något som uppmärksammas i samtlig 
litteratur. Det är en balansgång mellan att 
uppmärksamma och befästa, därför tror 
jag att betoningen på att det är erfarenheter 
och inte behov är viktig. Planarkitekter 
behöver kunskap om mäns och kvinnors 
erfarenheter men ska inte planera in denna 
könsdikotomi i framtidens samhälle. Detta 
är något som jag menar att Boverket inte 
lyckas förmedla i sin skrift, där väldigt 
mycket fokus är på mäns och kvinnors 
olikheter. Jag ställer mig kritiskt till 
litteraturens hantering av kvinnor och 
män, som om det vore något som är enkelt 
att mäta. I statistiskt material synliggörs 
endast den dominerande samhällsgruppen 

och varianter av jämställdheten beroende 
på kultur, social klass, etniskt ursprung 
o.s.v. förblir osynliggjort. Denna 
problematik finner jag inte någon lösning 
kring, utan mycket i litteraturen återskapar 
berättelsen om hur jämställdheten ser ut i 
den vita medelklassen i Sverige.

Punkten om att uppvärdera kvinnors 
erfarenheter är en grundsten i 
jämställdheten och ett vikigt område att 
arbeta med, i och med att ojämställdhetens 
problematik är just maktobalansen mellan 
män och kvinnor. I planeringssammanhang 
handlar detta om att uppmärksamma och 
värdera den privata sfären lika högt som 
den offentliga sfären.  

Rekommendationerna om hur 
planarkitekter bör arbeta med trygghet 
och kvinnors riskkalkylering är, enligt 
mig, inte helt samstämmiga och 
tydliga. Det skrivs att området behöver 
uppmärksammas och regeringen har 
satsat extra på trygghetsfrågor ur ett 
jämställdhetsperspektiv inom fysisk 
planering. Samtidligt är trygghet i den 
offentliga miljön inte något som berör 
enbart kvinnor, vilket det ibland tenderar 
att låta som. När trygghetssatsningar blir 
en kvinnofråga i planeringen signalerar 
det att kvinnor bör vara rädda, det riskerar 
alltså att bli kontraproduktivt. Dock 
ska vi i planeringen ha kunskap om den 
strukturella problematik som ligger bakom 
mäns och kvinnors skilda erfarenheter när 
det gäller otrygghet i den offentliga miljön. 
Balansen mellan att uppmärksamma men 
undvika att befästa är en knäckfråga. 
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I litteraturen poängteras det genomgående 
att medborgardeltagande ur ett 
jämställdhetsperspektiv handlar om att 
uppvärdera upplevelser och erfarenheter 
som en kunskap som kompletterar 
expertkunskapen. Mycket i litteraturen 
lyfter fram att män och kvinnor fortfarande 
bär på olika erfarenheter och att planerare 
måste vara lyhörda för detta. Den andra 
aspekten av medborgardeltagande handlar 
om mäns och kvinnors möjlighet till 
inflytande på samma villkor. Jag ställer 
mig dock frågande till hur kvinnors 
åsikter ska inhämtas. Är det rätt att 
skapa en medborgargrupp bestående av 
kvinnor som ska representera ”kvinnors 
erfarenheter och åsikter”? Dels ser jag ett 
praktiskt problem i att bjuda in kvinnor 
som grupp, med motivering att de just 
är kvinnor. Jag har svårt att föreställa 
mig motsatsen, det vill säga att bjuda 
in män med motiveringen att de ska 
representera män som grupp. Dessutom 
lever kvinnor ytterst olika liv, och när det i 
litteraturen sägs att kvinnor ska inkluderas 
undrar jag vilken kvinna det är man 
ser framför sig, är det den traditionella 
kvinnorollen? Däremot instämmer jag med 
rekommendationerna om att det är vikigt i 
medborgardeltagandet att inkludera många 
människor med olika erfarenheter och att 
speciellt uppmärksamma icke traditionella 
frågeställningar och åsikter uppkommer. 

Samtlig litteratur lyfter fram transport 
som ett område att arbeta med angående 
jämställdhet, och att det är vikigt att 
vara medveten om mäns och kvinnors 
skilda användning av transporter. Dock 
finner jag få råd om hur planarkitekter 
ska handskas med denna kunskap. Vad är 

det planarkitekten ska göra i planeringen 
av framtiden med information från 
resevaneundersökningar? I brist på 
rekommendationer ser jag en risk att 
mäns och kvinnors skilda resebeteende 
tas som given och planeras in i framtiden. 
Larsson och Jalakas (2008) tar också upp 
denna risk och är kritiska till att lyfta fram 
mäns och kvinnors skilda resmönster och 
kalla det resebehov. Då hamnar vi lätt i 
resonemanget, kvinnor har större ”behov” 
av kollektivtrafik, alltså är satsning på 
kollektivtrafik en jämställdhetssatsning, 
vilket inte är fallet. 

Birgitta Andersson (2005, 2008a och 
b) är den som tydligast beskriver 
att transportplanering ur ett 
jämställdhetsperspektiv handlar om att 
se hela resan. Jag tror att det behövs 
poängteras att problemet med resande inte 
är att kvinnor åker mer kollektivt och cyklar 
mer, medan män åker mer bil. Problemet 
är snarare att planeringen av transporter 
inte har tillgodosett olika behov av resor 
utan utgått ifrån en föreställning om 
resande som något som sker från punkt 
A till B. Lösningen ligger därmed i att 
uppmärksamma hela resan, inklusive alla 
eventuella stopp som görs på vägen.

I litteraturen lyfts tidsanvändning 
och synliggörande av tid för betalt 
arbete, obetalt arbete och fri tid fram, 
vilket jag bedömer som mycket bra. 
Det är en helhetssyn som dessutom 
uppmärksammar problemet med en 
ojämn fördelning av betalt och obetalt 
arbete. Jämställdhetspolitiken anger en 
riktning för jämställdhetsarbete där extra 
uppmärksamhet ska riktas mot mäns och 
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kvinnors möjligheter till jämn fördelning av 
obetalt arbete och ekonomisk fördelning. 
Tid är en viktig faktor för att möjliggöra 
för män och kvinnor att arbeta heltid och 
samtidigt dela det obetalda hemarbetet. 
Är det inte (tids-)geografiskt möjligt att 
arbeta heltid och samtidigt hantera hem- 
och omsorgsarbete så kan inte dessa 
jämställdhetsmål uppnås.

Rekommendationer om vardagslivs-
perspektiv och kommunikativ planerings-
ansats framhålls speciellt av Larsson och 
Jalakas (2008) och av Dymén (2008). 
Begreppet vardagslivsperspektiv är något 
som ofta omnämns när det kommer till 
planering och jämställdhet, men utvecklas 
sällan mer. Som en långsiktig förändring 
av planeringsprocessen och dess praktik 
tror jag att dessa perspektiv kan bidra 
med mycket. Det är dock svårt att se 

konsekvenserna som dessa perspektiv 
kan ge i ett enskilt ärende. Larsson och 
Jalakas (2008) och Mark (2007) förespråkar 
direkt implementering och förändring i 
arbetsrutiner för att inkludera jämställdhet 
för att det på sikt kan leda till utveckling 
av attityder. Som jag tolkar samtiden 
har det på ett teoretiskt plan skett en 
viss förskjutning åt den kommunikativa 
planeringsmodellen. Inom praktiken 
lever dock den rationella planeringens 
tradition kvar. Både vardagslivsperspektiv 
och kommunikativ planeringsansats kan, 
som Larsson och Jalakas menar, vara 
förutsättning för en jämställd planering. 
En förändring av planeringstraditionen är 
dock inget som görs lätt och speciellt inte 
av en enskild planeringsarkitekt. Därmed 
kan det vara svårt att använda detta som 
en rekommendation i det enskilda arbetet 
med en plan. 
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Bild 22, egen uppställning om planprocess, rekommendationer om när 
jämställdhetsarbetet ska inkluderas och arbetsmomenten

När i planeringsprocessen ska 
jämställdhetsarbetet in?

I litteraturen betonas jämställdhet och 
genusperspektiv främst som en kunskap och 
ett perspektiv som ska vara genomgående 
i hela planprocessen. I studien av 
litteraturen om var i arbetsprocessen som 
planarkitekter speciellt ska uppmärksamma 
och behandla jämställdhetsaspekter ges 
knapphändigt med råd. Det som främst 
poängteras är problemformuleringen och 
kunskapsinsamlingen. 

Bilden illustrerar detaljplaneprocessen 
i relation till arbetsmomenten som 
jag identifierade i framtagandet av 
en plan eller ett program, samt i 
relation till rekommendationer om när 
jämställdhetsarbetet ska inkluderas. 

Hur planarkitekter ska arbeta med 
jämställdhet i arbetsmomenten i 
framtagandet av ett förslag till en plan 
eller ett program kommer behandlas 
i kommande kapitel utifrån de 
rekommendationer som framkommit i 
litteraturstudien.

Planprocess

Arbetsmoment vid framtagande av plan eller program
jämställdhet 
lokalt

uppdrags-
formulering

underlag 
utredningar

sammanväga 
intressen till 
förslag

författa 
planhandlingar

samråda revidera

uppdrag samrådsfas utställningsfas antagande

Råd om när i processen

problemformulering
perspektiv i hela processen

kunskapsinsamlande medborgardeltagande uppföljning

ev revidera
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3. Fallstudie
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3.1 VAL AV STUDIEOBJEKT

Jämställdhetsproblemen se olika ut för olika 
kommuner och områden i Sverige, även 
om det finns ett gemensamt övergripande 
problem. Jämställdhetsproblemen som 
har en geografisk koppling är dock 
platsberoende och vad det är som ska 
arbetas med styrs av var i landet vi befinner 
oss. Det är därmed inte samma sak att 
arbeta med jämställdhetsaspekter inom 
fysisk samhällsplanering på landsbygden, 
i storstaden eller i kranskommuner. 
Självklart är ojämställdhetsproblemen 
också starkt sammanbundet med 
befolknings- och hushållsstruktur, samt 
klass, etnicitet och övriga mikrodiskurser. 

Kopplingar mellan den fysiska strukturen 
och jämställdhetsmål, som Larsson och 
Jalakas (2008) tar upp, är bland annat 
organisering av den rumsliga strukturen 
som ska möjliggöra för kvinnor och män 
att binda samman livet i den offentliga 
sfären med livet i den privata sfären. Det 
handlar om att i planeringen ta hänsyn 
till möjligheter att kombinera arbete med 
familjeliv och fritid, där placering av 
bostäder, arbetsplats, handel, skola, daghem 
och kommunikationer är centralt. Dessa 
aspekter återknyter till jämställdhetsdelmål 
två och tre om ekonomisk jämställdhet och 
en jämn fördelning av det obetalda arbetet. 
Kopplingar mellan den fysiska strukturen 
och jämställdhetsdelmål fyra, om kroppslig 
integritet och mäns våld mot kvinnor, 
finns i utformning och organisering av 
den fysiska miljön på ett sätt som gör att 
miljön inte tolkas som osäker eller otrygg 
av kvinnor. Ojämställdheten har olika 
uttryck i olika delar av landet, där vi kan 

se att till exempel kranskommuner har 
större problem med fördelning av obetalt 
och betalt arbete mellan män och kvinnor. 
Medan det i städer kan vara ett större 
problem med kvinnors möjlighet att röra 
sig i det offentliga rummet på grund av en 
upplevd otrygghet. 

För kranskommuner runt större städer 
ställs mycket av jämställdhetsproblemen 
på sin spets i och med 
hushållssammansättning med vanligtvis 
stor andel barnhushåll. Tillgång till service 
och funktioner som ingår i den sociala 
infrastrukturen som affär, skola, förskola, 
närhet till vänner och bekanta påverkar 
tydligt möjligheten för två heltidsarbetande 
föräldrar och jämn fördelning av obetalt 
hem- och omsorgsarbete. Vanligtvis har 
kranskommuner en stor arbetspendling 
in till staden, där det är identifierat att 
män och kvinnor påverkas olika av 
arbetspendling över kommungränser. Män 
tjänar ekonomiskt på att pendla längre 
till ett mer välbetalt arbete, och färdas 
ofta från en punkt A till B utan stopp. 
Medan kvinnor inte i samma utsträckning 
tjänar på arbetspendling, i och med att 
lönespridningen inte skiljer sig så mycket åt 
mellan olika kommuner i de yrken som är 
kvinnodominerade. Som diagrammet från 
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skriften ”Är vi på väg mot en jämställd 
regionförstoring?” (Larsson 2008) är det 
ingen tveksamhet kring att män tjänar mer 
på längre pendling än kvinnor. Larsson 
och Jalakas (2008) menar att konsekvensen 
riskerar att bli att kvinnor i högre grad 
arbetar närmare hemmet, och därmed 
också tar ett större ansvar för hem och 
barn. Dock motsätter dig Larsson och 
Jalakas att kalla regionförstoring för en 
kvinnofälla, i och med att detta låser fast 
kvinnor i en omvårdande traditionell 
kvinnoroll. 

6

Samband mellan lön per sysselsatt och regionstorlek. Kvinnor och män. 2003

12 Västsverige och den nya ekonomiska geografin II, Västra Götalandsregionen 2005, s28 

I och med att mycket av 
ojämställdhetsproblemen, som är 
kopplade till den fysiska miljön, ställs på 
sin spets i kranskommuner är det extra 
intressant att arbeta med dessa frågor 
i någon kranskommun. Jag har valt att 
arbeta med Lerums kommun, då det ur 
ett jämställdhetspolitiskt perspektiv är 
en intressant kommun i och med att det 
sker mycket arbetspendling till Göteborg 
och att en stor del av befolkningen består 
av småbarnsfamiljer. Mer beskrivning 
av Lerums kommun angående 
hushållsstruktur, pendling och andra 
faktorer som påverkar jämställdheten 
presenteras längre fram. Dessa aspekter 
ställer stora krav på att den fysiska 
strukturen möjliggör att kombinera 
arbetsliv, familjeliv, inklusive det s.k. 
obetalda arbetet som hemarbete och 
omsorg, samt fri tid och social samvaro.

VAL AV STUDIEOBJEKT

Bild 23, Larsson 2008

Samband mellan lön per sysselsatt och 
regionstorlek 2003
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Kommunen arbetar med en så kallad 
”levande översiktsplan”, vilket innebär 
att översiktsplanen inte endast ska vara 
ett dokument utan en framtidsbild som 
ständigt uppdateras och förnyas genom 
främst fördjupade översiktsplaner 
och tematiska tillägg. Just nu arbetat 
kommunen med ett antal tematiska tillägg, 
som vindkraft, buller, naturvärdesprogram 
och diskussioner pågår om att starta ett 
bostadsstrategiskt program. 

Lerum arbetar även med 
centrumförnyelseprojekt i alla kommunens 
tre större tätorter; Lerum, Floda och 
Gråbo. Projekten hanterar många olika 
problem och möjligheter på en strategisk 
planeringsnivå. De är som fördjupade 
översiktsplaner över geografiskt 
avgränsade områden och kommer fungera 
som program för kommande detaljplaner i 
orterna.

Beskrivning av Lerum

Lerum är en kommun utanför Göteborg med 
stor arbetspendling över kommungränsen, 
kommunen har cirka 40 000 invånare och 
landareal på 260 km2. Det finns ingen tydlig 
huvudort i kommunen, utan ett flertal 
mindre orter, där Lerum, Floda och Gråbo 
är de större orterna med egna centrum. 
E20:an och järnvägen med pendeltrafik går 
i östvästlig riktning rakt igenom kommunen.

Kommunen har en nyligen antagen 
översiktsplan från våren 2008. Huvuddragen 
i denna är att kommunen ska satsa på att 
behålla och förstärka tre levande centrum 
i Lerum, Floda och Gråbo. Det är också 
i dessa orter eller i närheten av andra 
orter som framtida bostadsbebyggelse 
ska koncentreras. Totalt är det 12 
utvecklingsområden för bostadsbyggande 
som pekas ut. Kommunens 
verksamhetsområde ska framförallt 
koncentreras och utvecklas i Stenkullen, som 
ligger centralt i kommunen. 

Bild 24, Egen, ursprunglig karta från googlemap
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Planeringsprojekt i Lerum

För att testa identifierade rekommenda-
tioner behövs planeringsprojekt att utgå 
ifrån. Det främsta urvalskriteriet är att 
den fysiska miljön som planeras har 
direkta konsekvenser för möjligheter 
att leva jämställda liv. Av de projekt 
som är tillägg till översiktsplanen som 
Lerums kommun arbetar med, eller ska 
arbeta med, är ett bostadsstrategiskt 
program det som troligtvis kan ha 
störst konsekvenser för jämställdheten. 
Flera av de aspekter som framkom som 
viktiga att arbeta med i litteraturstudien, 
som tidsanvändning med helhetssyn 
på betalt arbete, obetalt arbete och fri 
tid, samt transporter och uppvärdering 
av den privata sfären är områden 
som berörs av ett bostadsstrategiskt 
program. Hur bostadsstrategiskt- eller 
bostadsförsörjningsprogram ser ut 
skiljer sig mycket åt kommuner emellan. 
En del har endast uppsatta mål för 
bostadsbebyggelse, om var och vad som 
ska planeras och byggas, medan andra 
har omfattande planeringsunderlag och 
statistik över efterfrågan och möjlighet att 
bygga ut på olika områden. Kommuner 
har ansvar för bostadsförsörjning åt 
kommunens invånare.

Ytterligare ett projekt som kan ha 
konsekvenser för möjlighet att leva ett 
jämställt liv är utvecklingsprojekt för en 
orts utveckling, som kommunens tre 
program för Lerum, Floda respektive 
Gråbo. Samtliga av dessa projekt arbetar 
kommunen med just nu, men ingen 
av dessa är antagna utan programmen 

är under framtagande. Den formella 
statusen på projekten är program för 
detaljplaner, men i omfattning behandlas 
så pass stora geografiska områden 
med många olika aspekter, att de i 
planeringssammanhang kan klassas som 
fördjupade översiktsplaner. Jag har valt att 
använda mig av projektet med Floda att 
utgå ifrån i examensarbetet, på grund av att 
orten har en komplicerad uppbyggnad där 
centrum och de olika bostadsområdena är 
geografisk avskilda. Enligt min bedömning 
är Floda dessutom den ort där risken 
för att centrum ska dö ut är störst, på 
grund av fortsatt utglesning och att 
bostadsområden planeras i utkanten utan 
förbindelse med centrum. Detta trots att 
Floda har ypperliga pendlingsmöjligheter 
med endast 20 minuter in till Göteborg 
med pendeltåg som avgår varje halvtimme. 
Arbetet med att ta fram ett program för 
Floda har pågått under några år, och det 
har framkommit kritik från politiskt håll att 
tjänstemännen i detta arbete inte har tagit 
hänsyn till jämställdhetsaspekter, vilket gör 
det ytterligare intressant att arbeta med 
detta projekt i mitt examensarbete.

Jag kommer därmed att utgå ifrån ett 
tillägg till översiktsplanen angående 
bostadsförsörjning och ett program 
för utveckling av orten Floda, med 
dess förutsättningar, för att testa hur 
rekommendationer från experter kan 
appliceras på lokala projekt i de faser som 
jag tidigare har beskrivit. 

VAL AV STUDIEOBJEKT
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Gängse arbetssätt

Som underlag till kommuners planering 
finns grundläggande kunskap om 
kommunens förutsättningar, riksintressen, 
regionala och kommunala mål och 
strategier. En del av underlaget är 
dokumenterat i översiktsplanen, 
GIS-format och andra dokument, medan 
mycket information finns i form av tyst 
kunskap. En hel del av den grundläggande 
kunskapen om en kommun finns 
sammanfattat i översiktsplanen, men långt 
ifrån allt.

Experters rekommendationer

Enligt Larsson och Jalakas (2008) ska första 
steget i en planeringsprocess, som tar sikte 
mot ett mer jämställt samhälle, vara att 
identifiera och beskriva hur långt man har 
kommit med att uppnå jämställdhetsmålet 
i den aktuella kommunen. 

I litteraturgenomgången framkom att en 
del av problematiken med att inkludera 
jämställdhetsaspekter i fysisk planering 
ligger i avsaknad av en gemensam 
definition av jämställdhet (Larsson och 
Jalakas, 2008 och Dymén 2008). Larsson 
och Jalakas (2008) menar att det finns 
mycket forskning och statistik som 
beskriver ojämställdhetens konsekvenser 
och orsak men som negligeras. De menar 
att detta riskerar att leda till att individuella 
erfarenheter styr arbetet. 

I det praktiska jämställdhetsarbetet 
behövs analysnivåerna särskiljas enligt 
Eva Mark (2007). Att arbeta med 
strukturella skevheter på en samhällsnivå 
eller organisationsnivå är annorlunda 
mot jämställdhetsarbete på individuell 
nivå med personliga förhållningssätt och 
identitet (Mark, 2007). Mark menar att det 
praktiska jämställdhetsarbetet är svårt att 

3.2 JÄMSTÄLLDHETEN LOKALT

Arbetsmoment vid framtagande av plan eller program
jämställdhet 
lokalt

uppdrags-
formulering

underlag 
utredningar

sammanväga 
intressen till förslag

författa 
planhandlingar
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hantera i och med att alla människor har 
egna erfarenheter och att ämnet lätt blir 
personligt och därmed svårhanterligt. I 
arbetet med jämställdhet måste praktikerna 
förhålla sig professionellt till ämnet och 
utgår ifrån den kunskap, forskning och 
statistik som finns. En av orsakerna bakom 
att planeringen inte lyckas implementera 
jämställdhet i arbetet är enligt Greed och 
ytterligare bekräftat i Svenska förhållanden 
av Lundin (2007), att planarkitekterna hade 
svårt att tolka nationella jämställdhetsmål 
till deras verksamhet. I Lundins 
undersökning framkommer att målen är 
för abstrakta för att knyta till den praktiska 
verksamheten. 

Genom att lyfta fram underlag 
och synliggöra vad som är 
jämställdhetsproblemen i den aktuella 
kommunen kan lokala jämställdhetsmål 
formuleras. För planeringsverksamheten 
kan även specifika jämställdhetsmål 
angående fysisk planering tas fram, så att 
ett enhetligt arbetssätt kring prioriteringar 
skapas. Först krävs en samlad bild över 
problematiken, så som jämställdheten ter 
sig i den aktuella kommunen eller området. 

Statistiska centralbyrån har tagit fram 
en skrift som ger hjälp till den som ska 
arbeta med könsuppdelad statistik, om 
hur siffrorna ska tolkas och presenteras 
(Könsuppdelad statistik, 2004). Utav SCB:s 
framtagna könsuppdelade statistik finns 
inte allt på kommunal nivå7, utan då får 
den nationella statistiken komplettera 
bilden av jämställdheten. Jämindex är 
en sammanställning av kommuners 
ojämställdhetsproblem framtagen av SCB. 
Femton indikatorer visar på skillnader 
mellan män och kvinnor, bland annat 
angående utbildningsnivå, förvärvsarbete, 
uttag av föräldraledighet och politisk 
representation. Det material som finns där 
borde enligt Larsson och Jalakas (2008) 
användas i betydligt högre utsträckning 
som planeringsunderlag. Dock påpekar 
de att uppgifter saknas i Jämindex om 
fördelning av det obetalda arbetet på 
kommunal nivå, vilket är en brist när det 
statistiska materialet ska användas som 
planeringsunderlag. De är även kritiska 
till Jämindex rankning mellan bästa och 
sämsta kommuner. Samtidigt som det är 
bra att synliggöra att jämställdheten skiljer 
sig mycket åt mellan olika kommuner i 
Sverige (Larsson och Jalakas 2008).

jämställdheten lokalt

7  På tal om kvinnor och män (2008), SCB släpper nationell könsuppdelad statistik i tryckt form, men har 
även samma statistik på deras hemsida. Statistik på kommunal nivå finns på www.scb.se/kommun, här är 
den dock inte samlad för att beskriva jämställdhetsproblematik.
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JämIndex - Tabell med Topplista för medelrangordning

Källa: SCB - www.scb.se - Jämställdhetsindex  

  Indexvärde = medelvärde för rangordning av skillnader mellan kvinnor/män

1441   Lerum

  Rang 41 av 290  

    Variabelvärden 

Variabel (vikt)         

Indexvärde= 116,9

   män  kvinnor  (riksmedel)

Andel med eftergymnasial utbildning, 25-64 år 49 33.5 39.9

Andel förvärvsarbetande 20-64 år (2004) 86 84.5 80.6

Arbetssökande, öppet arbetslösa, 20-64 år 88 3 2.7

Arbetssökande, öppet arbetslösa, 20-64 år, NIVÅ 29 3 2.7

Medelinkomst (sammanräknad förvärvsinkomst, 2004) 20-64 år, tkr 281 308.4 207.9

Andel med låga inkomster 25-64 år (2004) 43 8.3 14.2

Ojämn könsfördelning på näringsgrenar (2004, %, beräknad i förväg) 63 41.4 41.4

Föräldrapenning, andel använda dagar 135 19.7 80.3

Tillfällig föräldrapenning, andel använda dagar (2004) 214 34.8 65.2

Ohälsotal, ohälsodagar per person och år, 20-64år 167 31.3 49.9

Ohälsotal, ohälsodagar per person och år, 20-64år, NIVÅ 44 31.3 49.9

Andel unga vuxna, 25-34 år 256 46.7 53.3

Kommunfullmäktigledamöter, könsandel 2002 43 52.9 47.1

Kommunstyrelse (exkl ersättare), könsandel, 2003 123 63.6 36.4

Egna företagare med minst 2 sysselsatta (2004) 133 77.2 22.8

26.5

77.5

4.1

4.1

220.6

14.1

50.0

45.3

50.0

50.5

50.5

50.0

50.0

50.0

50.0

Bild 25, SCB statistik 

Jämindex - tabell med topplista för medelrangordning 
indexvärde = medelvärde för rangordning av skillnader mellan kvinnor och män

Jämställdheten i Lerums 
kommun

Enligt Jämindex ligger Lerum rankat 
som 41 av totalt 290 kommuner. Den 
höga rankningen är kopplat till hög 
utbildningsnivå och låg arbetslöshet för 
både män och kvinnor, samt lågt ohälsotal 
för båda könen. Framförallt är det 
inkomstskillnader, uttag av föräldrapenning 
och andel unga vuxna där skillnader mellan 
män och kvinnor är störst i jämförelse med 
andra kommuner. Detta ger en indikation 
på vad jämställdhetsarbetet borde fokusera 
extra på, trots att siffrorna och rankningen 
har sina brister. 

I kommunens översiktsplan, som ska 
vara till hjälp för kommande planering 
och ange riktlinjer tas jämställdhet endast 
upp under konsekvenser för planens 
genomförande. Här skrivs bland annat 
om arbetsgruppens och den politiska 
styrgruppens könssammansättning, 
samt antal inkomna yttranden från män 
respektive kvinnor. Dock konstateras 
endast att det är svårt att bedöma om 
detta har medfört konsekvenser för 
planens innehåll. Översiktsplanens 
inriktning på nya verksamhetsområden 
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planeringsunderlag. Om inte detta 
genomförs kommunövergripande behöver 
planarkitekterna i varje enskilt projekt 
söka upp och göra urval av statistiken. Jag 
befarar att det extra arbetet kan medföra 
att planarkitekten istället går på egna 
erfarenheter och tidigare kunskap. 

I detta sammanhang behövs en 
genomgång av jämställdhetsstatistik, 
befolkningsstatistik, tidsanvändning och 
pendlingsstatistik för att sortera ut data som 
kan vara relevant för fysisk planering. De 
fokusområden som litteraturen pekar på 
som extra viktiga att uppmärksamma inom 
fysisk planering är: trygghet, representation 
inom medborgardeltagande, transport och 
tidsanvändning med helhetssyn på betalt 
arbete, obetalt arbete och fri tid. Därmed 
kommer viss jämställdhetsstatistik som 
t.ex. representation inom politiken eller 
positioner i arbetslivet att utelämnas i 
och med att detta inte är något som kan 
påverkas genom fysisk planering. 

jämställdheten lokalt

och centrumutveckling omnämns 
som en eventuell konsekvens för 
jämställdheten i och med tillförsel av nya 
arbetsmöjligheter. Vidare tas pendling 
och trygghetsfrågor upp som något att 
beakta vid efterkommande planering för 
jämställdheten. I översiktsplanen framgår 
inte varför det är angeläget att arbeta 
med jämställdhet inom fysisk planering. 
Dessutom saknas underlagsmaterial i form 
av beskrivning av jämställdhetssituationen 
i kommunen idag. 

Som underlag för planeringen i Lerums 
kommun saknas därmed en samlad bild 
över hur långt kommunen har kommit i att 
uppnå jämställdheten. Jämindex ger vissa 
indikationer på jämställdhetssituationen, 
men en del statistik som är central i 
planeringssammanhang saknas, och 
annan statistik, som inte är av intresse, 
presenteras. Min uppfattning är att 
materialet från Jämindex behöver gallras 
och kompletteras för att fungera som 
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Undersökning av (o)jämställdheten i Lerums kommun

Bild 27, Egen, data från SCB, kommunfaktablad

Hushållstyp med barn 0-17 år

Bild 26, SCB statistik , kommunfaktablad

Bild 28, SCB statistik , kommunfaktablad

Folkmängd Lerum 31 december 2007

Hemmaboende ungdommar i Lerum efter ålder 2006

Befolkning och hushållsstruktur

Jämfört med Sverige i övrigt har 
Lerum hög andel barn och hög 
andel 40-50 åringar. Som många 
andra kranskommuner är en stor 
del av befolkningen barnhushåll. 
Befolkningspyramiden (bild 26) visar 
att Lerum har stor avsaknad av 20-30 
åringar och koncentration av barn och 
40-åringar. Kranskommuner har i regel 
liknande befolkningsstruktur, med stor 
andel barn. I Sverige ligger genomsnitt 
för antal barn per kvinna på 1,88 men 
för kranskommuner är den högre. Lerum 
utmärker sig dock extra i jämförelse med 
andra kranskommuner runt Göteborg 
med ett fruktsamhetstal på 2,25.

Det finns inte statistik på 
hushållssammansättningen i kommunen 
men befolkningspyramiden (bild 6) 
tillsammans med bild 27 och 28, som 
visar Lerums stora andel hemmaboende 
barn som bor med båda föräldrarna, 
indikerar att kommunen har stor andel 
familjehushåll med två sammanboende 
föräldrar och barn. 
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jämställdheten lokalt

Tidsanvändning och obetalt 
hem- och omsorgsarbete

Fördelningen av föräldrapenning 
när barnen är små är likvärdig med 
riksgenomsnittet. Kvinnor tar ut 
drygt 80 nettodagar och män knappt 
20 nettodagar. När det gäller den 
tillfälliga föräldrapenningen, d.v.s. 
frånvaro på grund av sjukt barn, är 
fördelningen mellan kvinnor och 
män 65/35 i Lerum och 64/36 i 
Sverige (bild 29). För Sverige var 
fördelningen mellan kvinnor och 
män deltidsarbetande 35/11 och 
heltidsarbetande 65/89 år 2004 (bild 
29). Dessa siffror tillsammans med 
rikstäckande statistik om mäns och 
kvinnors tidsanvändning (bild 30 
och 31), som visar att kvinnor lägger 
mer tid på obetalt arbete, och att 
ojämställdheten är ännu större för 
småbarnfamiljer, tyder på ett reellt 
problem i Lerum med att kvinnor 
gör betydligt mer än män när det 
gäller det obetalda arbetet. 

Förvärvsarbete Lerum

Tidsanvändning, Sverige

Hushållsarbete, Sverige

Föräldrapenning Lerum

Bild 29, Egen, data från SCB, kommunfaktablad

Bild 31, SCB

Bild 30, SCB
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Ekonomi

I Jämindex synliggörs att Lerum 
främst utmärker sig, i jämförelse 
med riksgenomsnittet, angående 
inkomstskillnader mellan män och kvinnor. 
Arbetslösheten är låg och inkomsterna höga 
(bild 32). I Lerum var medelinkomsten 
2006 för förvärvsarbetande kvinnor 224 
000 kr (Sverige 203 000 kr) och för män 
var den 333 000 kr (Sverige 274 000 kr). 
Dessutom är skillnaden mellan antal 
kvinnor och antal män som har låga 
inkomster större i Lerum än Sverige i 
övrigt (bild 33), 6 procentenheter för 
Lerum och 4,2 procentenheter för Sverige 
(SCB, Jämindex).  Skillnaden mellan mäns 
och kvinnors inkomster är större än vad 
den är för Sverige i övrigt. 

Även den disponibla inkomsten beroende 
på familjesituation är intressant att lyfta 
fram, i och med Lerums höga andel 
barnhushåll (bild 35). Här är det tydligt 
att den ekonomiska situationen för 
ensamstående kvinnor är betydligt sämre 
än för andra hushåll. 

Medelinkomst 2006 (i 1000-tal), Lerum

Andel med låga inkomster

1 barn 2 barn 3 barn 4+ barn

Avser medianinkomst, tkr

Kom.Kom. Riket RiketKom. Riket Kom. Riket
Familjetyp

Sammanboende föräldrar
Ensamstående pappor
Ensamstående mammor
Alla barnfamiljer 383 331

191
403

245
419 466

250
436
243
211

Disponibel inkomst i familjer med barn 0–17 år 2006

256
423399 453

282
237

394
216 276 264

255
405477

..
254
449

231
430

222

Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB

465 382

Bild 32, Egen, data från SCB

Bild 33, SCB kommunfaktablad

Bild 35, SCB, kommunfakta

Disponibel inkomst i familjer med barn 0-17 Lerum 2006
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Utbildningsnivå (%)

Bild 34, Egen, data från SCB

jämställdheten lokalt

Utbildning och pendling

Utbildningsnivån i Lerum är något högre 
än Sverige i övrigt, men fördelningen 
mellan män och kvinnor i utbildningsnivå 
är den samma i Lerum som i Sverige, 
d.v.s. kvinnor är något mer välutbildade 
än män.

2005 bor och arbetar cirka 6 000 personer 
inom kommunen, 11 100 personer 
arbetspendlar ut ur kommunen varav 
cirka 8500 (76%) åker till Göteborg. 
Antalet inpendlare är endast 2 600 
varav hälften kommer från Göteborg 
(Ahlström och Andersson 2007). 
Skillnaden mellan mäns och kvinnors 
pendlingsmönster brukar lyftas fram, och 
hur pendlingen görs kan skilja sig åt, men 
i antal skiljer det sig inte markant åt. Antal 
kvinnor som pendlar ut från kommunen 
är 5387, jämfört med motsvarande siffra 
för män som är 6774. Andel inpendlare 
är betydligt mindre, 1523 kvinnor pendlar 
in till kommunen och 1553 män. Det 
finns gott om arbete inom utbildning 
och byggindustri i kommunen, men få 
arbetstillfällen inom tillverkning och 
finansiell verksamhet.

Pendling Lerum 2006

Bild 36, Egen, data från SCB, kommunfakta
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Sammanfattningsvis visar den här analysen 
att Lerum utmärker sig genom sin höga 
andel småbarnshushåll, där mycket av 
jämställdhetsproblematiken ställs på 
sin spets: kvinnor tjänar i regel mindre 
än män och gör en större del av det 
obetalda hemarbetet. Lerum har mycket 
arbetspendling och arbetssituationen med 
fördelning obetalt och betalt arbete ser 
olika ut för män och kvinnor, vilket gör 
att i hushåll med småbarn är tidspusslet 
ytterst komplicerat och gör det svårt 
för två arbetande föräldrar. En ojämn 
fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet är ett problem i Lerums 
kommun.  Dessutom är skillnaden mellan 
mäns och kvinnors medelinkomster 
större än för Sverige i övrigt, även om 
inkomstnivån för både män och kvinnor är 
högre än genomsnittet i Sverige. Siffrorna 
för Lerums kommun tyder på en typisk 
medel- eller något över medelklass, och 
därmed återfinns de jämställdhetsproblem 
som är vanligt förekommande i denna 
diskurs. Det statistiska materialet synliggör 
inte skillnader mellan olika sociala 
grupper i Lerum, utan återspeglar just 
den dominerande gruppen. Utifrån det 
statistiska materialet bör dock den fysiska 
planeringen i Lerums kommun fokusera på 
att skapa möjligheter för män och kvinnor 
att kombinera yrkesliv, familjeliv och fritid. 
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Slutsatser

Jag upptäckte brister i avsaknad av 
statistiskt material som borde finnas med i 
sammanställningen för att ge en fullständig 
bild av jämställdhet som är relevant i fysisk 
planering. 

Det saknas dokumentation om 
medborgardeltagande och yttranden från 
män respektive kvinnor i kommunen. 
Därmed är det omöjligt att bedöma mäns 
och kvinnors möjlighet till makt och 
inflytande i planärenden. Undersökning 
om mäns och kvinnors upplevelse av 
otrygghet och riskkalkylering finns inte. 
Hur långt Lerums kommun har kommit i 
att uppnå jämställdhetsdelmål ett och fyra 
kan därmed inte utforskas. 

Det finns dock en undersökning över vad 
män och kvinnor efterfrågar i sitt boende 
i kommunen8. Ett frågeformulär med 
frågor om män och kvinnors önskemål 
kring boendet har skickats till hushåll i 
kommunen. Bristen, som jag ser det, i 
denna undersökning är att frågorna är 
formulerade utifrån att det inte finns några 
ekonomiska eller andra praktiska hinder. I 
realiteten finns det alltid ekonomiska och 
praktiska hinder, vilket gör att jag bedömer 
att materialet inte tillför något i detta 
sammanhang. 

Det finns mycket offentlig statistik i Sverige 
och det svåra i detta arbetsmoment är att 
gallra bland all data. Det saknas dessutom 
vägledning i expertrekommendationerna 
i att göra urval av statistiken utifrån vad 

8  Undersökning framtagen 2007 av Kinnmark , AO opinions och marknadsanalys. Tillgänglig hos Lerums 
kommun.

jämställdheten lokalt

som är relevant planeringsunderlag. I 
rekommendationer sägs inte heller något 
om när eller hur statistiskt underlag ska 
finnas. I mitt exempel har jag framställt det 
som ett övergripande planeringsunderlag, 
likt andra förutsättningar och riktlinjer 
som finns i kommunala översiktsplaner. 

I flera av de dokument som Boverket 
och Länsstyrelser har släppt, beskrivs 
mäns och kvinnors olika beteende, vilket 
i läsningen blir till sanningar om män och 
kvinnor. Jag ser en risk med att dessa fakta 
stigmatiseras och gör att kommuner utgår 
från antaganden utan att se till vad som 
gäller i den aktuella kommunen. Uttryck 
för ojämställdheten är inte konstant och 
därför krävs aktuell statistik. Exempelvis 
sägs ofta att kvinnor tar ut så mycket 
mer föräldraledighet, vilket i och för sig 
fortfarande är sant, men från 2000 när 
kvinnor tog ut 88 % och män 12 % av 
föräldrapenningen till 2007 när kvinnor 
tog ut 79 % och män 21 % är ändå en 
relativt snabb förändring.  

Även om det finns brister i 
rekommendationerna så är bland annat 
Larsson och Jalakas (2008) tydliga på målet 
att skapa en gemensam definition och 
en bild av jämställdheten lokalt. Genom 
framtaget material ges en kunskapsbas 
om vad som är väsentligt att arbeta med 
angående jämställdhet inom kommunen. 
Detta kunskapsunderlag kan bidra till 
att fokusera på rätt saker i den aktuella 
kommunen. 
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Gängse arbetssätt 

Ett uppdrag börjar vanligtvis med ett 
initiativ från kommunala politiker, 
annan kommunal instans eller från 
privatpersoner. Arbetet för planarkitekten 
börjar med en tjänsteskrivelse med förslag 
på beslut om uppdrag från politiken 
till tjänstemannaorganisationen. Hur 
skrivelserna ser ut skiljer sig kommuner 
emellan, men här formuleras alltid vad 
uppdraget ska vara. Även huvudfrågorna 
och bakgrunden till uppdraget framgår 
ofta i skrivelserna. 

Experters rekommendationer

Studier på praktiskt jämställdhetsarbete 
visar att en tydlig målformulering är 
central för resultatet av arbetet (mark 
2007 och Lundin 2007). Vid Lundins 
(2007) granskning av jämställdhetsarbete 
inom planering på Länsstyrelsen i 
Stockholm, regionplane- och trafik-
kontor, samt av två kommuner i länet, 
framkom en hel del svårigheter i det 
praktiska jämställdhetsarbetet. På de 
högre nivåerna, som i länsstyrelsen 
och på regionkontoret fanns mycket 
kunskap om jämställdhetsperspektiv men 
implementeringen på kommunerna var 

svårfångad och kunskapen bristfällig. En 
av slutsatserna och åtgärdsförslag som 
Lundin föreslår är en tydlig målformulering. 
Lundin (2007) menar att detta möjliggör 
för att visa vems önskningar och 
behov som blir tillgodosedda i planen. 
Hon menar också att prioritering av 
jämställdhetsfrågor blir lättare och 
risken med att frågorna förloras under 
arbetets gång blir mindre med en tydlig 
målformulering. Som jag tolkar Lundin 
kan målen formuleras för kommunens 
planering i stort eller preciseras för 
ett specifikt projekt. Att inkludera 
jämställdhetsaspekter i projektets syfte och 
mål lyfts fram av Boverket i checklistan 
Jämna steg (Andersson 2007). Här ställs 
frågan om huruvida planens mål och 
visioner speglar de jämställdhetspolitiska 
målen. 

3.3 PROBLEMFORMULERING OCH UPPDRAG

Arbetsmoment vid framtagande av plan eller program
jämställdhet 
lokalt

uppdrags-
formulering

underlag 
utredningar

sammanväga 
intressen till förslag

författa 
planhandlingar
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Problemformulering 
och uppdrag för ett 
bostadsstrategiskt program

Lerum har inget bostadsstrategiskprogram 
och i översiktsplanen anges områden 
för bostadsutbyggnad i mycket grova 
drag. Internt pågår diskussioner om 
kommunen bör inleda arbetet med ett 
bostadsstrategisktprogram, som en 
fördjupning av översiktsplanen. 

Ett strategiskt program som anger inriktning 
för kommande bebyggelse avseende 
bostadstyp och placering kan få stora 
konsekvenser för jämställdheten. Det finns 
möjlighet att studera bostadsbebyggelse 
i ett större regionalt sammanhang och 
områdenas relation till service, arbete och 
pendling. Detta är aspekter av planering som 
tas upp i experternas rekommendationer 
kring områden att uppmärksamma.  

En relevant fråga är varför just 
jämställdhetsaspekten ska in i uppdrags-
skrivningen när det finns en mängd 
aspekter som är minst lika viktiga. Min 
bedömning är att jämställdhetsaspekter 
är vikiga i ett bostadsstrategiskt program 
med tanke på tidigare beskrivna 
jämställdhetsproblem i Lerums kommun. 

Självklart är inte jämställdhetsaspekter det 
enda som är särskilt vikigt att beakta i ett 
bostadsstrategiskt program, men det är 
aspekter som ofta tappas under arbetets 
gång, vilket inte görs med t.ex. trafikfrågor.

En problemformulering och uppdrags-
skrivning kan se mycket olika ut, men om 
vi ska inkludera jämställdhetsaspekter på 
denna nivå redan i uppdragsbeskrivningen 
bör de lokala jämställdhetsproblemen ligga 
som grund. Förlaget till problem- och 
uppdragsformulering kommer därför att 
utgå ifrån den statistik som lyftes fram i 
föregående kapitel. 

Förslag till problemformulering:

Lerumskommun har 38 000 invånare varav 
21 300 i arbetsför ålder (20-64). År 2005 
var det 6 000 som bodde och arbetade i 
kommunen, medan 11 100 arbetspendlade 
ut ur kommunen. Med en så stor andel 
pendling över kommungränsen är det 
viktigt att ha en fysisk struktur som 
möjliggör för en rimlig tidsanvändning 
för transporter. K2020 är ett regionalt 
arbete med målet att till år 2020 öka andel 
transporter med kollektiva trafikmedel 
till 40 %. För Lerums del innebär det en 

problemformulering och uppdrag
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är andelen kvinnor med låg inkomst 14,2 
% och andelen för män är 8,3 %. Den 
disponibla inkomsten skiljer sig mycket åt 
beroende på hushållstyp. Sammanboende 
föräldrar har 464 000 kronor i disponibel 
inkomst medan ensamstående pappor har 
258 000 och ensamstående mammor har 
243 000 i Lerums kommun.

Uppdraget

Utifrån dessa uppgifter bör uppdraget vara 
att ta fram ett bostadsstrategiskt program 
som anger riktlinjer för Lerums framtida 
bostadsbebyggelse avseende typ av 
bostäder och placering. Det ska göras med 
speciell hänsyn till att ge män och kvinnor 
samma möjligheter att skaffa sig ett boende 
i kommunen där det finns möjlighet till bra 
kommunikationer mellan bostad, arbete 
och grundläggande service. Detta för att 
den fysiska strukturen ska möjliggöra för 
en jämn fördelning av det obetalda arbetet 
och inte försvåra för två heltidsarbetande 
föräldrar genom att den ena måste vara 
hemma och sköta merparten arbete i den 
reproduktiva sfären.

ökning från dagens pendling, där 16 % 
sker med kollektiva transportmedel, till 40 
%. För att vardagen ska gå ihop för alla 
hushåll måste bostadsområden, nödvändig 
kommunal- och kommersiell service 
bindas samman med kollektivtrafiken. 
För ensamhushåll eller ensamstående 
föräldrar är detta extra vikigt. Placering av 
bostäder i förhållande till förskolor, skolor 
och livsmedelsaffärer måste hanteras i 
planering av bostäder. 

Andel kvinnor som arbetar deltid är 
betydligt större än andelen män, 35 % 
respektive 11 % av alla förvärvsarbetande 
i kommunen. Om den fysiska strukturen 
inte möjliggör för två heltidsarbetande 
föräldrar med småbarn är det, strukturellt 
sett, vanligast att kvinnan går ner i 
arbetstid. Planering av bostadsutbyggnad 
måste ske på ett sätt så att det inte 
motverkar jämställdhetsmål två och tre 
om ekonomisk jämställdhet och jämn 
fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet.

1/3 av bostadsbeståndet i Lerums kommun 
består av småhus. Under de senaste åren 
har den främsta bostadsproduktionen 
varit småhus med äganderätt Fördelningen 
mellan olika upplåtelseformer för 
nyproducerade bostäder 1998 till 2007 var 
65% äganderätt, 22% bostadsrätt och 13% 
hyresrätt. Mäns och kvinnors inkomster 
och därmed möjlighet att köpa sin bostad 
skiljer sig åt. I Lerum var medelinkomsten 
2006 333 000 kronor för män och 224 000 
kronor för kvinnor, skillnaden är alltså 
markant. Enligt Statistiska centralbyråns 
definition av människor med låg inkomst 
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det gäller också att uppmärksamma andra 
klasser och diskurser. Här finns en brist 
och en svårighet att inkludera detta, i 
en problem- och uppdragsformulering 
som grundar sig på statistik som 
ger utslag utifrån den dominerande 
befolkningsgruppen. 

Det skulle gå att inkludera mycket mer 
i problemformuleringen. Avvägningen 
mot att inte inkludera för mycket utan 
sortera ut det alldra mest väsentliga är 
svår. Att göra avvägning om vad som är 
de viktigaste frågorna att arbeta med är 
helt omöjligt att göra om det inte finns 
kunskap om ojämställdhetsproblematiken i 
kommunen. En luddig formulering om att 
jämställdhetsaspekter ska inkluderas utan 
att definiera vad det egentligen innebär 
ger troligtvis inga effekter. Enligt Larsson 
och Jalakas (2008) och Dymén (2008) är 
det ett vanligt problem att definition av 
ojämställdhetsproblematiken inte görs och 
därmed får frågorna inte genomslag.

problemformulering och uppdrag

Slutsats

Att inkludera jämställdhetsaspekter 
i uppdragsskrivningen nämns inte 
specifikt i litteraturen. Utifrån 
generella rekommendationer om 
att jämställdhetsproblematiken och 
målformulering bör uttryckas tolkade 
jag att uppdragsformuleringen borde 
kunna vara ett ställe att lyfta in detta.

Genom att tydligt inkludera 
jämställdhetsaspekter i uppdragsskrivn-
ingen och målformuleringen så kan inte 
frågan tappas under arbetets gång, i och 
med att denna skrivelse följer ärendet i 
hela processen.  

I och med att befolknings- och 
hushållsstrukturen ser ut som den 
gör i Lerums kommun blir problem- 
och uppdragsformuleringen inriktad 
på jämställdhetsproblem för svensk 
medelklass, vilket är viktigt att vara 
uppmärksam på. Nu är denna klass 
dominerande i Lerums kommun men 
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Gängse arbetssätt

I alla planeringsprojekt tas en mängd 
utredningar och analyser fram som sedan 
ligger till grund för förslaget. Planarkitekten 
har stor makt över vilket material som tas 
fram, även om politikerna kan ställa krav på 
ytterligare utredningar. Hur processen med 
urval av underlagsmaterial och utredningar 
genomförs, samt hur detta sannolikt skiftar 
mellan kommuner, traditioner och tid 
saknas studier på. Jag förmodar att urvalet 
baseras på tyst kunskap och praxis, utöver 
det som är reglerat enligt lag och lokala 
politiska beslut. 

Boverkets böcker om översiktlig 
planering och detaljplanering används i 
alla kommuner och har stor påverkan på 
vad som tas upp i planer och program. 
I böckerna finns mallar som anger 
vad som bör inkluderas i planen eller 
programmet, dessa grundar sig till stor del 
på krav enligt Plan och bygglagen samt 
Miljöbalken. Huvudrubrikerna i Boken om 
detaljplan och områdesbestämmelser (2004) har 
huvudrubriker som enligt min erfarenhet 

ofta ligger som inrådan till ämnen som 
behandlas. Huvudrubrikerna som anges 
är; natur och landskap (vegetation, 
geoteknik, hydrologi, föroreningar, 
topografi, lokalklimat o.s.v.), bebyggelse 
(bostäder, arbetsplatser, service av olika 
slag, kulturmiljöer och tillgänglighet), 
friytor, lekplatser och rekreation, teknisk 
försörjning, trafik och kommunikation 
(Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, 
2004). I mallen för program inkluderas 
även befolkningsstruktur som en aspekt att 
behandla. 

Underlag och analyser som tas fram beror 
självklart på omfattningen och geografiska 
förutsättningar för området. En del av 
undersökningarna görs på kommunen av 
planarkitekten själv eller av andra enheters 
kompetenser. Det är också vedertaget att 
beställa utredningar från privata konsulter. 
Fördelningen mellan eget framtaget 
material och konsultbeställningar skiftar 
kommuner emellan. 

3.4 PLANERINGSUNDERLAG

Arbetsmoment vid framtagande av plan eller program
jämställdhet 
lokalt

uppdrags-
formulering

underlag 
utredningar

sammanväga 
intressen till förslag

författa 
planhandlingar
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Experters rekommendationer 

Enligt metoden om jämställdhetsintegrering 
ska jämställdhetsperspektiv inkluderas i 
samtliga utredningar. Enligt Andersson 
(2007) innebär detta exempelvis att 
kulturutredningar ser till olika gruppers 
kulturminne och inte enbart lyfter 
fram lämningar från den traditionellt 
manliga sfären. Det kan även handla om 
att vägutredningar ser till användarna, 
som kanske inte kommer att vilja 
nyttja en trafiksäker, men dock mörk 
tunnel, och därför utsätts för extra 
fara genom att passera över vägen 
eller tågspåret (Andersson 2008 B). 
Utöver ordinarie utredningar med ett 
jämställdhetsperspektiv kan det även 
behövas specifikt kunskapsunderlag 
som synliggör faktorer som påverkar 
möjligheten att leva ett jämställt liv. 

Enligt Larsson och Jalakas (2008) är det 
viktigt att arbeta med uppvärdering av 
den socialt reproduktiva sfären i relation 
till produktionssfären. Det handlar om 
att se helheten av vardagslivet där det 
obetalda arbetet, fri tid och det betalda 
arbetet är lika viktigt. Kärnan i en mer 
jämställd planering ligger enligt denna 
litteratur i vardagslivsperspektiv och 
underifrånplanering, där alla aspekter 
av livet inkluderas (Larsson och Jalakas 

2008). Tidsanvändningen är central i dessa 
frågor och tillgänglighet till transporter 
inkluderas. Även upplevelsen av otrygghet 
kan behöva utredas.

Metoder för att fånga kunskap 
om ovanstående aspekter är enligt 
rekommendationer i litteraturen främst 
medborgardeltagande i olika former 
(Larsson och Jalakas 2008, Dymén 2008, 
Andersson 2007). Larsson och Jalakas 
tar även upp tidsgeografi, som ett bra 
verktyg att synliggöra vardagslivet och 
dess olika funktioner och innehåll. Det 
tredje informationsverktyget är statistiska 
undersökningar. 

I och med att denna fas i litteraturen 
poängteras som den vikigaste och att det 
finns flera helt olika verktyg väljer jag att 
tillämpa två av dessa på planeringsfall i 
Lerum. I det första exemplet kommer jag 
att arbeta med vardagsliv och tidsgeografi 
för att ta fram planeringsunderlag 
för ett bostadsstrategiskt program. I 
det andra exemplet kommer jag att 
utveckla medborgardeltagande som 
kunskapsunderlag till en utveckling av 
orten Floda. De olika verktygen beskrivs 
närmare efter respektive presentation av 
planeringsfallet.
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En annan jämställdhetsaspekt som är viktig 
i relation till bostadsutbyggnad är den 
stora inkomstskillnaden mellan män och 
kvinnor. Det måste finnas förutsättningar 
för boende i kommunen för andra än 
tvåförsörjarhushåll. Skilsmässostatistiken 
är hög i hela Sverige, ungefär 20 000 
skilsmässor per år (och 40 000 giftermål 
per år) och sannolikheten att en del 
av alla småbarnshushåll separerar är 
stor. Det måste då finnas möjlighet för 
båda föräldrarna att skaffa sig boende i 
kommunen. 

Planeringsunderlag till 
Lerums bostadsstrategiska 
program

Utifrån uppdragsbeskrivningen som jag 
tidigare formulerade till ett bostadsstrategiskt 
program behövs en mängd underlagsmaterial 
tas fram. Bland annat behövs inventering 
av befintligt bostadsbestånd, demografiska 
analyser och befolkningsprognos i relation 
till befintligt bostadsbestånd. Behovet 
och efterfrågan på nya bostäder avseende 
placering och typ av bostäder behöver 
sättas i relation till en önskad utveckling av 
kommunen i stort. 

Ur ett jämställdhetsperspektiv i ett 
bostadsstrategiskt program är det, för 
Lerums del, viktigt att möjliggöra för boende 
där ett barnhushåll har möjlighet att klara 
det obetalda arbetet, förvärvsarbete och 
fri tid. Detta är viktigt i Lerums kommun i 
och med att bebyggelsestrukturen i så stor 
omfattning är utspridd i villabebyggelse 
med stora tidsavstånd till arbete, skolor och 
annan service. Tid för resande mellan bostad 
och olika funktioner är alltså vikigt att beakta 
i planering av framtida bebyggelse.
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Bild 37, Egen, ursprungskarta och information från Lerumskommun

Lerums kommun 
Utbyggnadsområden utpekade i ÖP2008
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Rekommendationer om 
tidsgeografi och social 
infrastruktur

Tidsgeografiska studier rekommenderas 
av bland annat Larsson och Jalakas (2008) 
som ett sätt att synliggöra hur vardagslivet 
fungerar. Ett grundläggande synsätt inom 
tidsgeografin är betraktandet av individen i 
relation till sin fysiska omgivning. Tid och 
rum studeras som en enhet, ett ”tidsrum” 
(Larsson och Jalakas 2008). Olika projekt 
och aktiviteter kräver ett visst utrymme för 
att genomföras och då utgör tidsrummet 
en begränsad resurs. Tidsgeografiska 
dagsprogram är ett sätt att åskådliggöra 
hur tidsrummet disponeras under dygnets 
24 timmar. I dagsprogrammen redovisas 
samtliga aktiviteter under en dag, och 
tidsåtgången för dessa. Även tiden för 
transporter mellan projekten synliggörs. 
Dagsprogrammen är ytterst beroende av 
den fysiska omgivningen i och med att 

den begränsar och ger förutsättningar för 
projekten. Det finns två sätt att upprätta 
dagsprogram, antingen konstrueras 
programmen utifrån statistik och 
geografisk struktur eller studeras individers 
användning av tid och rum i faktiska 
dagsprogram. 

I dagsprogram skiljer man på fasta och 
variabla projekt, där det förstnämnda inte 
påverkas av den fysiska strukturen. I fasta 
projekt ingår sömn, tid för arbete, måltider 
och hushållsarbete. I variabla projekt ingår 
transporter mellan olika punkter, vilket 
naturligt är direkt kopplat till den fysiska 
miljön.

Bild 38. Exempel på tidsgeografisk dagsprogram (Bucher 2007)
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I det aktuella exemplet med det 
bostadsstrategiska programmet är det svårt 
att arbeta med tidsgeografiska studier på 
grund av att Lerums översiktsplan inte 
pekar ut områden på den typ av detaljnivå 
som tidsgeografiska studier kräver. Jag 
anser dock att resonemang inspirerad av 
det tidsgeografiska betraktelsesättet kan 
användas. Både i Boverkets checklista 
(Andersson 2007) och i Bojämts 
slutrapport (Dymén 2008) handlar en 
hel del frågeställningar om funktioners 
geografiska placering i relation till varandra. 
Larsson och Jalakas (2008) använder 
begreppet social infrastruktur som ett 
samlingsbegrepp för en mängd funktioner 
som ingår i den reproduktiva sfären. 
Utifrån ett tidsgeografiskt resonemang, 
samt beaktande av funktioners placering i 
förhållande till varandra, tänker jag göra en 
grov inventering av service och transport 
kopplat till bostadsområdena.

I inventeringen kartläggs kommunens 
nuvarande service av livsmedelsaffär, 
vårdcentral och apotek, skolor, 
förskolor, kollektivtrafik, idrott och 
fritidsanläggningar samt äldreboende. 
Dessa funktioner är dem som Larsson och 
Jalakas (2008) tar upp som funktioner som 
ingår i den sociala infrastrukturen. Det är 
viktigt att inte studera dessa funktioner 
separat i och med att de i vardagslivet 

i allra högsta grad är sammanbundna. 
Det ska vara möjligt att komma med 
kollektivtrafiken, på vägen hem besöka 
mormor på äldrehemmet, hämta barnen 
på skola och dagis och handla mat. Om 
dessa funktioner ligger frånkopplade från 
varandra försvåras vardagslivet.

Med tanke på Lerums befolknings- och 
hushållsstruktur, samt att barnshushåll 
har ytterst komplicerat tidspusssel, är det 
i fallet Lerum mest relevant att analysera 
tidsgeografin och lokalisering av service ur 
ett barnhushålls perspektiv.

I analysen kommer jag, med hänsyn 
till målet om ökad andel resande med 
kollektiva transportmedel, utgå från att 
det ska vara möjligt att resa kollektivt och 
utföra ärenden på vägen till bostaden. 
Även i de fall där buss eller tågstation 
ligger för långt ifrån bostadsområdet för 
att det ska vara rimligt att gå eller cykla 
kommer jag göra analysen med hänsyn 
till kollektivtrafiken. Det finns en del 
pendelparkering vid varje tågstation, men 
debatter i Lerums lokaltidning tyder på en 
ökad efterfrågan och en vilja att ta bilen 
den första sträckan för att sedan ta tåg eller 
buss in till Göteborg. Även om människor 
tar bil till hållplatser och stationer är vinsten 
av service med bra placering i relation till 
varandra en stor tidsmässig vinst.
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Jag har använt GIS-system för att samla all 
information på en och samma kartbild. En 
del av informationen fanns i kommunens 
databas medan annan information var sådan 
som endast fanns i anställdas huvud på olika 
enheter, som t.ex. lokalisering av lekplatser, 
äldreboende och mataffärer. Tidsåtgången 
för resande fick jag söka upp, så att inte bara 
tillgången till kollektivtrafik synliggörs utan 
även tidsåtgång och frekvens i avgångar.

I Lerum finns sex tågstationer, tre i Lerum 
tätort och en i Stenkullen, Floda och 
Norsesund. För pendling till Göteborg 
från Sjövik, Björboholm, Annekärr, Gråbo 
och Olstorp finns expressbuss. Även 
annan bussförbindelse finns till Göteborg 
men dessa gör betydligt fler stopp och 
tar därmed betydligt längre tid. Kartan 
bredvid visar hållplatser för kollektivtrafik, 
ringarna speglar antal av- och påstigande och 
tidsangivelsen i mitten av ringarna är den tid 
det tar att komma in till Göteborg.

Varje bostadsutbyggnadsområde studeras 
i relation till hållplats för expressbuss 
till Göteborg respektive tågstation. 
Granskningen av utbyggnadsområdena görs 
utifrån möjligheten för barnhushåll att klara 
att kombinera arbete, obetalt arbete och fri 
tid, detta innebär en analys av:

• Tillgång till service som nyttjas dagligen, 
d.v.s. skola, förskola och livsmedelsaffär 
och lekplats.

• Tillgång till service som nyttjas några 
gånger varje månad, d.v.s. apotek, bibliotek 
och idrottsanläggning.

• Antal stopp mellan busshållplats/

tågstation och bostadsområdet som 
behövs för ärenden till skola, förskola och 
livsmedelsaffär.

• Tidsåtgång för transporter – är det 
möjligt för två heltidsarbetande föräldrar 
eller för ensamstående föräldrar med 
hemmaboende småbarn att kombinera 
heltidsarbete och omsorgsarbete?

För att den fjärde frågan ska vara relevant 
behöver jag veta hur mycket tid som är 
möjlig för vuxna i ett småbarnhushåll att 
lägga på transporter. Enligt Adrian Buchers 
(2007) examensarbete tar de fasta projekten 
22 timmar och 25 minuter, vilket lämnar 
drygt 1,5 timmar till övriga projekt. 

Bostadsområdena kommer att behandlas 
övergripande. En fördjupad analys 
presenteras över området vid Lilla Stamsjön 
som ligger söder om Lerumtätort. 

Den övergripande kartbilden ger en 
bild av att den grundläggande servicen, 
livsmedelsaffär, vårdcentral, apotek och 
skolor är koncentrerad i tätorterna Lerum, 
Floda och Gråbo. 

Tätorten Lerum är relativt utspridd och har 
tre tågstationer, vid den västra stationen har 
det allt mer utvecklas ett eget litet centrum 
som är fristående från Lerumcentrum, även 
om det rent formellt ingår i tätorten Lerum. 
I kommunens tre huvudorter med centrum 
finns kollektivtrafikknytpunkter och 
service som kan försörja omkringliggande 
områden. Därför bör skolor, förskolor 
och mataffärer i Lerum, Floda och Gråbo 
lokaliseras med hänsyn till omkringliggande 
bostadsområden.  

Undersökning av tidsgeografi till Lerums 
bostadsstrategiska program
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rapporten "Lokalt K2020 arbte: Lerum" samt från Västtrafiks hemsida.

Lerums kommun - pendling 
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Orterna Björboholm, Annekärr, Olstorp, 
Norsesund, Öxeryd, Lilla Stamsjön 
och Jeriko är så pass små att de inte har 
underlag för egen service i orten. Orterna 
Öxeryd, Björboholm och Annekärr ligger 
så pass långt ifrån någon av centralorterna 
med service och är för små för att ha egen 
mataffär, förskola och skola. Boende i 
dessa orter är helt bilberoende och val 
kan göras mellan att helt pendla med 
bil och då troligtvis nyttja service längs 
med bilväg mellan bostad och jobb. Det 
andra alternativet är att resa med bil in 
till närmsta ort med service och sedan 
fortsätta resan med kollektiva färdmedel. 
Varje byte av transportmedel är en extra 
tidskostnad och för att öka incitament 
att göra detta behöver all service som 
nyttjas dagligen vara i direkt anslutning 
till knytpunkten. Att människor ska göra 
ytterligare stopp på resan för att handla, 
hämta barn eller besöka släkting på 
äldreboendet är inte förnuftigt. Norsesund 
och Jeriko ligger i kommungränsen 
mot Alingsåskommun respektive 
Partillekommun och nyttjar service utanför 
Lerums kommun. Norsesund har en egen 

tågstation och endast 7 minuters resa till 
Alingsås, och 32 minuter till Göteborg. 
Förutsatt att dessa städer har lättillgänglig 
livsmedelsaffär, barnomsorg och skola 
nära järnvägsstationen är det inget problem 
för hushållen i Norsesund. Jeriko är ett 
planerat verksamhets- och bostadsområde 
men idag finns där ingen samlad 
bebyggelse. Beroende på omfattningen av 
nybyggnation kan eventuellt viss service 
uppkomma i området. Det är dock vikigt 
att tänka på att grundläggande service 
uppkommer så snabbt som möjligt. Om ett 
hushåll flyttar in i ett nytt bostadsområde 
som inte har barnomsorg kommer 
inskolning ske på annan förskola och då 
flyttar man sällan barnen i efterhand.

Sjövik, Tollered och Stenkullen är mindre 
orter, men som ändå har så pass mycket 
befolkning att det finns underlag för en 
mindre mataffär, skola och förskola. Den 
dagliga servicen som ett hushåll använder 
finns i orterna. För service som behövs 
något mer sällan, som större mataffär, 
vårdcentral, apotek och idrottsanläggningar 
finns inte i dessa orter. 
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Bild 40, Egen, ursprungskarta och information från Lerumskommun

Lerums kommun 
Utbyggnadsområden funktioner som  
ingår i social infrastruktur
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Med tanke på att det tar en timme med 
expressbuss till Göteborg från Sjövik 
och att det endast finns 90 minuter för 
variabla projekt per person och dag är 
tidsåtgången redan knapp för en familj 
i Sjövik utifrån de förutsättningar jag har 
satt för undersökningen. Sjövik har all 
service lokalt som nyttjas dagligen, men 
den ligger förhållandevis utspridd med 
tanke på ortens storlek. Kartan synliggör 
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Bild 41, Egen, ursprungskarta och information från Lerumskommun

Området vid Sjövik 
Utbyggnadsområden och funktioner som ingår i social infrastruktur

ett uppenbart problem i Sjövik, där 
bostäderna och framtida bostadsutbyggnad 
ligger avsides från skola och idrottshall. 
Detta medför två extra omvägar varje dag 
för att lämna och hämta barn från skolan. 
Ett ställningstagande angående utveckling 
av orten behövs. Antingen bör ny 
bostadsbebyggelse i framtiden uppkomma 
närmare skola och livsmedelsaffär eller 
behöver servicen på sikt omlokaliseras.
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Vid en närmare analys av området vid 
Lilla Stamsjön är problematiken med 
förskolornas placering tydlig. Oavsätt 
val av pendling med bil eller tågpendling 
från Aspedalen station och Lerum station 
kräver hämtning och lämning av barn 
på förskola en extra resa. För boende i 
området vid Lilla Stamjön är avståndet 
till Lerumstation och Aspedalenstation 

likvärdigt, men det är endast vid Aspedalen 
station som det finns närhet till mataffär.  
Målpunkter som används någon gång 
i veckan av barnhushåll, som t.ex. 
idrottsanläggningar, bibliotek, äldreboende 
och apotek/vårdcntral är främst belägna 
norr om järnvägen. Avståndet till Lerums 
samtliga äldreboende är relativt långt, och 
framförallt är de koncentrerade i norra 
Lerum. 
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Bild 42, Egen, ursprungskarta och information från Lerumskommun

Området vid Lerum. Utbyggnadsområden och funktioner som ingår i social infrastruktur


