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I dagsläget placeras barnen boende vid Lilla Stamsjön i förskola rakt norrut, men sedan 
när barnen ska börja skolan hamnar de troligtvis väster om området närmast tågstationen 
Aspedalen. Färden mellan hem, förbi förskola, skola och sedan vidare till arbete inne i 
Göteborg åskådliggörs i ett tidsgeografiskt diagram. Diagrammet är konstruerat utifrån 
transport med cykel och beräknad tidsåtgång utifrån en genomsnittshastighet för cykel på 
15 km/h. 
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Bild 43, Egen,

Tidsgeografiskt diagram  
Tid och avstånd för transport i dagsläget
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Bild 44, Egen,

Tidsgeografiskt diagram  
Tid och avstånd för transport alternativ med placering på annan förskola

Det andra alternativet att barnen i ett hushåll skulle gå på förskola och skola precis bredvid 
varandra skulle på ett sätt underlätta rörelsen i rummet, men i diagrammet synliggörs att 
tidsåtgången inte skiljer sig åt mellan alternativen.

förskola
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Inget barn i förskola och 
förutsätter att barn i skolålder 
kan cykla sista biten till skolan 
på egen hand 

 

skola

station

hem

Inget barn i skolålder 
eller att  barnen kan 
gå i skola i Lerum 
centrum 

 

förskola
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Bild 45, Egen,

Tidsgeografiskt diagram  
Tid och avstånd för transport två alternativ

ger inte möjlighet 
till matinköp i 
dagsläget

ger inte möjlighet 
till matinköp i 
dagsläget
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För att granska några alternativ 
konstruerade jag två andra diagram. I det 
översta diagrammet förutsätts att ett barn 
i skolålder kan cykla den sista biten till 
skolan själv, samt att det finns en förskola 
på den sträckan till Lerum station, eller i 
bostadsområdet. I det andra alternativet 
finns det inget barn i skolålder, alternativt 
barn i skolålder tillåts gå i skola inne i 
Lerum centrum. Båda dessa alternativ 
underlättar, och minskar tidsåtgången 
på väg till och hem ifrån arbetet. Det 
finns dock ett grundläggande problem i 
dessa alternativ, vilket är att det saknas en 
mataffär i Lerum centrum och därmed 
kan inte matinköp göras på vägen hem. 
Placering av mataffärer i dagsläget gör att 
boende vid Lilla Stamsjön måste cykla till 
Aspedalen station, för att ha möjlighet att 
handla på vägen hem, vilket är svårt att 
kombinera med att förskolan som barnen 
placeras i ligger i en annan riktning.

För att underlätta för hushåll i Lilla 
Stamsjön skulle bland annat situationen 
med förskolor, skolor och mataffär behöva 
ses över. Även om området ligger i nära 
anslutning till Lerums centrum och två 
tågstationer, är placeringen av service 
inte bra ur ett tidsgeografiskt perspektiv. 
Varje stopp och omväg blir en tidsförlust 
som inte är rimlig inom tidsramen på 90 
minuter per dag, vilket är den tid som blir 
över efter de fasta projekten. 

Slutsats om framtaget 
planeringsunderlag till 
Lerums bostadsstrategiska 
program

Genom informationen i kartbilden 
blir det tydligt att vissa områden för 
bostadsutbyggnad med dagens sociala 
infrastruktur är problematisk för en familj 
med två heltidsarbetande föräldrar. Val 
om utbyggd service och funktioner som 
ingår i den sociala infrastrutkuren för 
att kunna tillgodose möjlighet att bo i 
området, alternativt att inte bygga ut i det 
bostadsområdet, måste göras. Lösningen 
kan finnas i att bygga ut och förbättra 
service, eller om det skulle visa sig vara allt 
för ekonomiskt oförsvarbart inte planera 
för framtida bostadsutveckling i dessa 
orter. Jag har bara visat utdrag av kartan 
här, men all information som är samlad 
på kartan ger möjlighet att gå närmaren in 
på varje delområde på en mer detaljerad 
nivå. Sammanställningen har därmed 
inte bara en vinst i ett bostadsstrategiskt 
program utan kan även komma till vidare 
användning vid fördjupad planering av 
delområden.

Att samla information om kollektivtrafik, 
tidsmässiga avstånd och service på samma 
kartbild ger en god bild över den faktiska 
situationen för boende i kommunen. I 
planering ses ofta denna information 
över, men sammanställs sällan i relation 
till tid, vilket är den stora vinsten här. De 
tidsgeografiska diagrammen är relativt 
lätta att konstruera och kan vara till hjälp 
att åskådliggöra kopplingen mellan tid och 
rum i vissa fall, som det vid Lilla Stamsjön. 

planeringsunderlag
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Planeringsunderlag till 
program för Floda

Floda är idag en stationsort med drygt 
9 000 invånare. Det finns framtaget ett 
förslag till program för hur Floda ska 
utvecklas (Program: Floda centrum, 2007). 
I programmet beskrivs Floda som starkt 
geografiskt präglat av dess uppkomst. Nääs 
fabriker, som idag ligger utanför själva 
centralorten var den stora arbetsgivaren 
och också anledning att järnvägsstationen 
byggdes. I mitten av 1800-talet användes 
tågtrafiken för godstransporter till och 
från Nääsfabriker och därför placerades 
järnvägsstationen precis vid vattnet, 
där omlastning till båt kunde ske för 
vidare transport till fabriken. En allt mer 
omfattande bostadsbebyggelse uppkom 
vid vattnet och tågstationen. Floda har 
styrkor i den historiska förankringen 
som syns i stadsstrukturen och tillgång 
till värdefull natur med Sävelången och 
Säveån. I programmet för Floda centrum 
framställs centrum som perifert med 
avsaknad av förbindelse med omgivningen 
och huvudgatorna genom samhället.

Antagande om ortens utbredning och 
splittring är gjord från ett professionellt 
ovanifrånperspektiv. Hur stämmer det med 
människornas upplevelse? Till arbetet med 
programmet för Floda behövs kunskap 
om invånarnas upplevelse av orten ur ett 
privat perspektiv, ett vardagslivsperspektiv. 
Kännedom om hur människor i Floda 

använder orten och hur de upplever den 
fysiska miljön och strukturen behöver 
samlas. Hur fungerar vardagslivet i den 
bebyggelse och transportstruktur som finns 
idag? Hur rör sig människor mellan olika 
målpunkter? Hur upplevs olika platser i 
Floda och hur frekvent används platserna? 

Med tanke på Lerums kommuns 
befolknings- och hushållsstruktur, och 
tidigare påvisade jämställdhetsproblem 
ser jag det som viktigt att fånga de som 
har svårast livspussel, tidspressade och 
har flera olika användningar av Floda. Ett 
barnhushåll använder både förskola, skola 
och förmodligen lekplatser dagligen. Även 
om ett hushåll bestående av flera personer 
och barn ofta gör större storinköp av 
livsmedel så behövs komplementinköp, 
vilket troligtvis innebär att den lokala 
mataffären används relativt ofta.

För att det ska vara rimligt att genomföra 
ett medborgardeltagande i ett program 
för en liten ort som Floda, där det inte 
handlar om någon unikt stor satsning vad 
det gäller pengar och tid, behöver metoden 
vara relativt enkel att genomföra. Det är 
dessutom ett problem om det krävs för 
mycket tid från de boende i området, i och 
med att jag medvetet har valt att rikta mig till 
hushåll som har ett stressat tidsschema. 

Arbetsmoment vid framtagande av plan eller program
jämställdhet 
lokalt

uppdrags-
formulering

underlag 
utredningar

sammanväga 
intressen till förslag

författa 
planhandlingar
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Bild 46, Egen, ursprunglig kata från Lerums kommun

Floda
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De tekniker som BoJämt (Dymén 2008) 
lyfter fram för att samla kunskap från 
medborgare som planeringsunderlag är: 

•	Planpromenad/gåtur
•	Bemannade utställningar vid butiker
•	Klotterplank på skyltförnster
•	Fokus- och referensgrupper med 
medborgare, intresseorganisationer, 
företag	med	flera
•	Enkätundersökningar för att ta reda 
på hur olika människor upplever 
sitt	vardagsliv	och	vad	det	finns	för	
önskemål – såväl innehåll som ”rumslig 
organisering” – inför framtiden.
•	Olika temadiskussioner kan anordnas 
utifrån följande frågor: Hur kan vi leva 
våra vardagsliv med tanke på exempelvis 
– förvärvsarbete/studier, obetalt 
hemarbete, fritid och resor – i det nya 
planområdet? Hur kan planområdet 
organiseras så att kvinnor och män, 
pojkar	och	flickor	kan	leva	bra	vardagsliv	
med god hälsa? Vad fungerar bra/mindre 
bra idag?

Rekommendationer om 
medborgardeltagande

Kunskapsinsamlande i form av 
medborgardeltagande kan ske på många 
olika sätt. I detta skede handlar det inte om 
att inkludera medborgare som samrådspart 
utan som en kunskapskälla. 

Innan själva arbetet med medborgar-
deltagande kan inledas påpekar Larsson 
och Jalakas (2008) att det är viktigt 
att vara medveten om vad syftet med 
medborgarsamverkan är i det unika fallet. 
Vilken påverkan får medborgardeltagandet 
ha på processen och resultatet. Är 
kommunen (planeraren och politikerna) 
villiga att ge medborgarna makt, och vilka 
medborgare gäller det? Som Larsson och 
Jalakas (2008) påpekar är det ingen mening 
att inkludera de boende i planeringen om 
kommunen inte är villiga att lyssna och ta 
till sig åsikterna.

Larsson och Jalakas (2008) tar upp ett antal 
olika metoder för att inkludera medborgare 
tidigt i processen, exempelvis beskrivs 
metoder som: 

•	studiecirklar 
•	fokusgrupper 
•	SWOT-analys
•	gåtur
•	enkät
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Kreativa kartor eller mentala kartor

Karteringsmetoder kan vara 
informationssamlande och inhämta kunskap 
om rörelsemönster, platser för olika 
aktiviteter och uppfattningen om dessa. 
Informationssamlande kartor så kallade 
mentala kartor, fylls i enskilt av varje person. 
Den andra formen av karteringsmetod utförs 
i grupp för att komma fram till kreativa 
förslag om hur området ska utvecklas. Då 
kallas det kreativa kartor. Karteringsmetoder 
lämpar sig särskilt bra för att engagera barn i 
planeringsprocessen. 

Gåtur och rundvandring

I rundvandring förs diskussioner om platser 
som gruppen gemensamt promenerar 
förbi. Gåtur är en variant av rundvandring 
som innebär att varje deltagare skriver 
ner sina intryck från platsen i ett häfte. 
Gruppen diskuterar inte på platsen utan alla 
skriver under tystnad. Efter promenaden 
berättar alla i gruppen om sina intryck och 
sammanfattar dem gemensamt, till exempel 
på en väggplansch.

Enkäter 

Enkäter eller frågeformlär skickas ut till 
hushåll med enkla och preciserade frågor. 
Detta är en bra metod att få ett statistiskt 
underlag när det finns specifika frågor man 
vill ha besvarade. Det kräver ganska stort 
arbete att utarbeta frågor, välja omfattning 
på utskick och sammanställa datan. Kritiken 
till denna metod är att utrymme inte 
lämnas för de medverkande att påverka 
problemformulering och innehåll. 

Nedan utvecklar jag de metoder som 
jag anser vara relevanta. I ett tidigare 
studentarbete har jag tillsammans med 
två andra studenter sammanfattat olika 
former av medborgardeltagande, och 
informationen nedan är hämtad från detta 
studentarbete9.

Nyckelgruppsintervju och 
temadiskussioner 

Nyckelgrupper är homogent sammansatta 
grupper, d.v.s. grupper med människor 
som delar livssituation och livserfarenhet. 
Metoden kan användas särskilt när man 
genomfört andra metoder och vissa 
grupper har uteblivit eller om man är 
intresserad av en särskild grupps erfarenhet 
och åsikter Genom annons eller affischering 
uppsöks människor i en speciell grupp 
eller livssituation. Alternativt kan personer 
handplockas utifrån statistiskt material. 
Utifrån de som anmäler sig görs intervjun. 

Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en intervjumetod som 
genomförs i heterogena grupper för att 
få breddade perspektiv på ett ämne. En 
fokusgrupp kan ta fram frågor till en 
enkät, göra attitydundersökningar, bearbeta 
missnöje och göra kvalitetsundersökningar. 
Innan fokusgruppen engageras bestäms 
ett tema eller en fråga som gruppen ska 
arbeta utifrån. Frågeformuleringen bör vara 
positivt formulerad och kan börja med till 
exempel “var är viktigt för att...”. Frågan 
bör beskriva ett önskeläge. 

9  Studentarbetet gjordes i kursen Medborgardeltagande, som var en valbar kurs inom programmet för 
fysisk planering  på Bleking tekniska högskola vårterminen 2007. ”Verktyg för medborgardeltagande i 
planprocessen” av Lina Magnusson, Alexandra Möllerström och Emma Olsson 2007.
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Klotterplank och bemannade 
utställningar 

Detta är bra metoder när det finns något 
förslag eller idé att förhålla sig till. Det kan 
bli ytterst rörigt och svårhanterligt material 
om det inte finns något förslag som håller 
samman diskussionen. Även dessa metoder 
för medborgardeltagande är problematiska 
i och med att deltagarna begränsas från att 
kunna påverka själva innehållet.

Medborgardeltagande som 
planeringsunderlag till 
program för Floda 

I Floda är det centralt att inhämta kunskap 
om användning och rörelse i orten, 
samt upplevelse av platserna utifrån ett 
vardagslivsperspektiv. Det innebär att 
verktyg som kan koppla människors 
erfarenheter geografiskt behövs. Som jag 
ser det är antingen någon karteringsmetod 
eller rundvandring följt av sammanfattande 
diskussion de mest lämpliga metoder 
att använda. Att genomföra vandringar i 
grupp är problematiskt, då alla går samma 
rutt, och att denna bestäms i förväg. Jag är 
intresserad av att få reda på människornas 
dagliga rörelsemönster, vilket är omöjligt 
att fånga i en gruppromenad. Genom 
kartering, där varje individ själv får rita upp 
vägarna de använder, och markera olika 
typer av användning samt upplevelse av 
platsen, får jag ett brett material utifrån varje 
individs uppfattning. Dessutom undviker 
jag risk med påverkan mellan individer 
och maktskevhet mellan olika grupper och 
mellan mig som ”expert” och deltagarna. 
Tidsinsatsen för varje individ behöver inte 
vara speciellt omfattande, om karteringen 
sker på en enkel och övergripande nivå.  

Jag valde att samarbeta med fyra förskolor i 
Floda, för att nå både barn och vuxna som 
är i en fas i livet där tidspusslet är extra 
svårt att få ihop. En vecka innan besöket på 
förskolorna lämnades lappar och affischer 
till förskolorna och föräldrarna. Genom 
detta ville jag få människor att fokusera 
på frågor som rör det privata livet i Floda, 
genom frågor som ”Var passerar du 
dagligen?” ”Vilka är dina favoritplatser?” 
”Var kan barnen röra sig på egen hand?” 

På varje avdelning hade jag satt upp en 
stor affisch med ett ortofoto över Floda, 
vilket gjorde att barnen pratade om sin ort, 
var de bor och var skolan ligger osv. Med 
hjälp av instruktioner från mig utförde 
förskolepedagogerna mentala kartor med 
de äldsta barnen, 5- och 6-åringarna. På 
barnens kartor var det väldigt tydligt vilka 
som mest åkte bil och vilka som var vana 
att promenera eller cykla. En del kartor 
var bara bilder på deras hus, förskolans 
byggnad, mataffär o.s.v. med sträck 
mellan de olika delarna. Andra kartor var 
ritade med backar, blomkrukor, stenar 
och lekplatser. I och med att jag själv 
inte var med när dessa kartor upprättades 
är materialet väldigt skiftande mellan 
förskolorna och därför svårt att dra 
slutsatser ifrån. Den största effekten av 
att låta barnen rita var förmodligen deras 
påverkan på föräldrarna om att de också 
skulle rita och delta i arbetet med mentala 
kartor. 
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Under fyra eftermiddagar var jag ute på 
förskolor och pratade med föräldrarna när 
de kom för att hämta sina barn. De var 
förberedda på besöket, genom affischerna 
och att barnen under veckan hade pratat 
om att de hade ritat kartor på förskolan.

Jag hade med mig både blanka papper och 
en förenklad kartbild, där jag själv hade 
ritat in sjön, ån, station och tågsträckning 
samt motorväg och huvudgatan Brovägen. 
På så sätt kunde de vuxna själva välja om 
de ville rita helt fritt på ett blankt papper 
eller om de ville rita med viss vägledning 
om proportioner och skala. Under arbetet 
valde samtiga vuxna att rita på den 
förenklade kartbilden med ursäkten att de 
blev så osäkra av ett helt blankt papper. 
Alla fick rita själva till att börja med och 

efterhand som de fastnade började jag 
ställa frågor om rörelse, upplevelse och 
användning av olika platser. En del ritade 
mest, medan andra kompletterade bilderna 
med text om vad de tyckte om olika platser. 

Efter fyra eftermiddagar, en på varje 
förskola, hade ett relativt omfattande 
material samlats in. Sammanlagt ritades 
80 mentala kartor, 36 stycken från 
vuxna och 44 från barn. Jag har gjort 
en sammanställning och ritat in de 
handritade kartorna digitalt, så att det på 
ett enkelt sätt går att lägga samman alla 
individuella kartor till en gemensam bild. 
Jag har sammanfattat analysen av kartorna 
tillsammans med anteckningar från samtal 
i några ämnesområden, som presenteras 
nedan.

Bild 47, Egen,  affisch som jag satte upp på förskolorna



KAP 3 ANALYS OCH FALLSTUDIE

100

Allmänt om Flodacentrum

Många blir förvånade när jag frågar hur 
de använder centrum. Det visar sig att 
många bara gör sina ärenden där, medan 
själva vardagen och vistelse sker i hemmet 
och grönområden utanför Floda. Jag drar 
slutsatsen att det saknas en känsla för 
centrum som en mötesplats. På frågan 
var de möter vänner och bekanta skrattar 
många, och säger att det inte sker i det 
offentliga rummet, utan endast hemma, 
eller möjligtvis träffar man på någon vän 
utmed promenaden längs Sävelången.

Folk gör mest ärenden i centrum och 
betraktar inte centrum som ett ställe att 
vistas eller promenera runt i. Det saknas 
”något att göra” enligt många. Brist på 
sittplatser i centrum vid ”fina ställen” 
som t.ex. vid broarna och Sävelången 
är en vanlig kommentar. En annan 
återkommande åsikt är att centrum är 
för uppdelat och splittrat med dåliga 
kopplingar emellan olika funktioner. 

Boende söder om järnvägen verkar nyttja 
centrum mer frekvent och omtalar det i 
mer positiva termer än boende norr om 
järnvägen. Det är uppenbart att järnvägen 
har stor påverkan på upplevelsen av orten. 
De som bor i Uddared, Hästhagen och 
Drängsered tar oftare bilen till centrum 
och många av de boende i dessa områden 
påpekar att tunnlarna under järnvägen är 
otrygga, mörka och osäkra för barnen.

Bild 48, handritade kartor från undersökningen

Mentala kartor från besöken i Floda
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Förskola
Bra platser
Ogillar, undviker
undviker kvällstid, otryggt
Rör sig / använder dagligen
Barn (lekplats och användning)
Förslag till plats för ny lekplats

Nääs

Naturstigar

stig
 längs S

äveån

Flodalada, fo
tboll

önskar lekplats 
någonstans i området

fotbollsplan

entré

entré

Mentala kartor från fyra förskolor i Floda
En sammanställning av mentala kartor som upprättades tillsammans med en del utav föräldrar och barn på fyra förskolor i Floda under september 
2008. Bilden är inte heltäckande då det endast är ett urval som har delgivit sin användning och upplevelse av Flodacentrum, men samtliga föräldrar har 
givits möjlighet att delta. Genomgående påtalas Garveritomten och stationsområdet som problemområden, både ur estetisk och trygghetsperspektiv. 
Användningen av själva centrum består mest i besök hos vårdcentral, apotek och mataffären. Få människor uppger att de gör stora matinköp på 
livsmedelsaffären, dock är den bra som komplement till storhandeln som sker på annan ort. Vistelse i centrum som inte är direkt kopplad till ärenden 
förekommer ytterst lite, samtidigt påpekas brist på mötesplatser, sittmöjligheter och ”något att göra” i centrum. Runda bordet i Säteribacken och gång-
bron i mitten är de två platser i centrum som pekas ut som ”platser att stanna till på” och att det finns möjligheter att utveckla dessa. Många använder 
och uppskattar promenadslingorna längs Säveån och Sävelången och andra naturområden. Det framkommer en bild av ett omtyckt och uppskattat
Floda men som dock är relativt uppdelat och ett centrum inte riktigt lyckas sammanlänka områdena. 

planeringsunderlag

Floda säteri

Uddared

Drängsered

Brobacken

sjön Sävelången

station

garveritomt

pizzeria

återvinningsstation

Hyltorna

Violen 
förskola

Hästhagen 
förskola

Blåsippan  
förskola

centralskolans 
förskola

Bild 49, Egen, Ortofoto i bakgrund från Lerums kommun

Floda, sammanställning av mentala kartor
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Stråk och platser som används och 
uppskattas

Naturområdena runt själva Floda är 
mycket uppskattade och är den egentligen 
anledningen att många har bosatt sig i 
orten. Sävelången omnämns, av i princip 
samtliga föräldrar, som den stora kvalitén 
med Floda. 

Problematiska platser och stråk

Garveritomten och järnvägsstationen 
med tunneln under mark är två ställen 
som återkommer som problemområden. 
Garveritomten nämns i samband 
med entrén, vägtunnel, pizzerian 
och återvinningsstationen som mest 
bekymmersamma ur ett estetiskt perspektiv 
och omtalas som Flodas ”skamfläck”. 
Problemen vid järnvägsstationen handlar 
främst om känslan av otrygghet, vilket är 
en känsla som är så strakt att en del uppger 
att de undviker att åka kollektivt om de vet 
att de kommer hem sent på kvällen. Oro 
och ogillande över tunneln vid stationen 
framkommer på samtliga mentala kartor. 
Även andra stråk mellan bostadsområdena 
och centrum undviks när det är mörkt 
men är uppskattade som bilfria stråk när 
det känns tryggt på dagtid. 

Många har åsikter om olika vägar som inte 
fungerar så bra i centrala Floda. Man vill 
ha både säkrare vägar för barnen och med 
framkomlighet för barnvagn men också 
en upprustning av belysning och andra 
estetiska element. 

Åsikter om lekplats i centrum

Många i Floda åker till den nya lekplatsen 
i Lerum och har detta som utflyktsmål. 
De önskar verkligen en liknande lekplats 
i själva Floda som kan fungera som 
utflyktsmål och mötesplats för både barn 
och vuxna. Små lekplatser finns det ganska 
gott om i bostadsområdena så det är inte 
själva lekfunktionen som är det centrala, 
utan mötesplatsen för barn. Den absolut 
mest nämnda platsen där det skulle vara 
lämpligt med lekplats, enligt föräldrarna, 
är nedanför Herrgårdsbacken, vid 
Centralskolans parkeringsplats och bort 
mot Säteribacken. Området är stort och 
det finns flera olika möjliga placeringar 
inom detta område och det viktiga verkar 
vara att lekplatsen ska vara synlig och 
lättillgänglig samt inte ligga allt för nära 
vattnen så det uppstår onödiga risker.

En annan möjlig placering för en lekplats 
är vid nuvarande återvinningsstationen, 
denna vill man ska flyttas. Här finns 
fördelen att lekplatsen hamnar mer synlig 
från Brovägen och lättillgänglig för boende 
på Uddared och Drängsered. 
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planeringsunderlag

I litteraturen framkom mycket rekom-
mendationer om medborgardeltagande 
som kunskapsinsamlande för att stärka 
jämställdhetsaspekter. Flera olika metoder 
förordas men när jag skulle finna någon 
som var relativt enkel att genomföra, utan 
allt för mycket tids- och resursinsatser, 
minskade antalet möjliga metoder. 

Syftet med medborgardeltagandet i 
fallstudien var att samla information 
om rörelsemönster och upplevelsen av 
olika platser i Floda. Jag ville rikta mig till 
barnhushåll för det är en grupp med mest 
tidspressat schema och den grupp som 
använder flera funktioner i orten. Medvetet 
ville jag undvika att rikta mig till enbart 
gruppen kvinnor. Detta på grund av att 
jag anser att det vore att placera dem i ett 
ansvar för den privata sfären. 

Genom samarbetet med förskolor och 
att direkt rikta sig till barnhushåll samlas 
information och medborgardeltagande 
från människor som vanligtvis inte har 
tid att engagera sig i mer tidskrävande 
medborgardeltagandeprocesser. Det 
framkom en viss nyansskillnad i berättelser 
från män och kvinnor, men detta avspeglas 
inte alls i kartorna. De allra flesta ritade 
in hela familjens rörelsemönster och 
uppfattning om olika platser. Jag har valt 
att inte redogöra för samtalen med männen 
och kvinnorna utan det är just karteringen 
som är det viktiga. Vid genomförandet av 
karteringen uppmärksammade jag dock 
kön, men då kartorna inte uppvisade några 
skillnader kopplade till kön, valde jag att 
inte presentera det. 

Genom upprättandet av mentala kartor 
med fokus på upplevelsen av orten och 

vardagslivet har kunskap om den privata 
sfären insamlats, samtidigt som de frågorna 
har getts ett större utrymme och tyngd inför 
vidare planering. Detta kan i sig betraktas 
som en uppvärdering av den privata sfären 
och kvinnors traditionella erfarenheter. 

I och med att jag inkluderade frågor om 
hur platser upplevs framkom kunskap om 
platser som upplevs otrygga respektive 
trygga. Det var nästan uteslutande kvinnor 
som ritade ut sträckor som de undvek under 
kvällstid, i och med en upplevd otrygghet. 
Några män ritade också in otrygga platser, 
men då i form av att de inte skulle låta sina 
barn gå där kvällstid. Detta ska ses i relation 
till jämställdhetsmål fyra, och kvinnors rätt 
att vistas i offentlig miljö på samma villkor 
som män.

Så som jag har genomfört 
medborgardeltagandet i fallstudien 
beskrivs inte i litteraturen jag har studerat. 
Men med hjälp av rekommendationer 
och tips på saker att beakta i dialogen, 
kan en anpassning till det specifika 
planeringsfallet göras. Ingen av verktygen 
för medborgardeltagande är speciellt 
nytänkande, utan samtliga är väl beprövade 
vilket också kan göra att de kanske mer är 
framtagna i en annan diskurs och egentligen 
är i behov av utveckling. Min bedömning 
är att det inte är någon skillnad mellan 
klassiska metoder för medborgardeltagande 
och de som lyfts fram i litteraturen som 
mer fokuserar på jämställdhet. Något 
resonemang om gruppuppdelningar utifrån 
klass, kön, etnicitet görs inte mer ingående 
i litteraturen, det nämns som en möjlighet 
men utan att fördjupa detta i för- och 
nackdelar. 

Slutsats om framtaget planeringsunderlag till program för 
Floda
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Gängse arbetssätt

Med beaktande av utredningar och 
planeringsunderlag, som har tagits fram 
i tidigare skede, ska en sammanvägning 
av olika intressen ske. I praktiken innebär 
detta att vissa intressen får stå tillbaka för 
andra. Enligt riktlinjer ska alltid allmänna 
intressen väga tyngre än enskilda. Hur 
sammanvägningen är utförd ska alltid 
åskådliggöras i planbeskrivningen10, men 
också i program bör detta framgå. Hur 
sammanvägningen genomförs ingår i 
planarkitektens profession och är till stor 
del tyst kunskap.

Även om själva sammanvägningen utförs 
av planarkitekten, har också politikerna ett 
inflytande när det kommer upp till beslut. 
Även indirekt påverkar den lokala politiken, 
genom intressefokus på frågor som anses 
extra viktiga för tillfället, vilket troligtvis 
påverkar planarkitektens sammanvägning 
av intressen. 

Experters rekommendationer

Litteraturen behandlar inte samman-
vägning av olika aspekter till ett förslag 
mer än att i generella ordalag skriva om 
att vardagslivsperspektiv ska genomsyra 
hela processen (Dymén 2008, Larsson 
och Jalakas 2008). Larsson och Jalakas 
lyfter fram att jämställdhetsaspekter 
är en del av den sociala hållbarheten. 
Möjligtvis kan frågorna inkluderas 
genom att planer ofta idag utgår från 
att förslaget ska vara socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbart. Genom att ha 
ett underifrånperspektiv och inte ett så 
starkt rationellt planeringsperspektiv, så 
som Larsson och Jalakas förespråkar, kan 
möjligtvis jämställdhetsaspekter stärkas i 
detta arbetsmoment.

I checklistor från Boverket (Andersson 
2007) och Länsstyrelser11 finns frågor 
om aspekter som bör beaktats. Dessa är 
ofta konstruerade så att de lämpar sig 
för utvärdering av ett förslag i efterhand 

3.5 SAMMANVÄGNING TILL FÖRSLAG

10  Planbeskrivning är ett obligatoriskt dokument tillhörande den juridiskt bindande detaljplanen. 
Planhandlingen har ingen självständig rättsverkan utan ska tydliggöra planens förutsättningar, syften och 
avvägningar som har gjorts.

11  Bland annat” ”Checklista för jämställd planering” (2004) från Länsstyrelsen i Skåne och ”Lika, en 
checklista för jämställd planering” (2001) från Länsstyrelsen Dalarnas län.

Arbetsmoment vid framtagande av plan eller program
jämställdhet 
lokalt

uppdrags-
formulering

underlag 
utredningar

sammanväga 
intressen till förslag

författa 
planhandlingar
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och speglar inte sammanvägningen 
av olika intressen gentemot varandra. 
Dock innehåller checklistorna en 
mängd frågor som kan vara lämpliga 
att fråga sig själv som planarkitekt vid 
sammanvägningen för att uppmärksamma 
att jämställdhetsaspekterna beaktas 
(Andersson 2008).

Slutsats

Till viss del saknas både kunskap och 
verktyg om hur sammanvägningar utförs 
idag, och även i litteraturen om jämställdhet 
och planering saknas handfasta råd. De 
rekommendationer om att ha kunskap, 
förståelse och ett vardagslivsperspektiv 
eller underifrånperspektiv hjälper långt, 
men fortfarande ligger det som tyst 
kunskap och ansvar på planarkitekten. 
Risken är att aspekter som är mer ”hårda” 
till sin karaktär, som miljönormer och 
standardmått för teknisk infrastruktur 
prioriteras. 

För att kunna stärka jämställdhetsaspekter 
i sammanvägningen utifrån rådande, mer 
rationella, planeringsmodell kan möjligtvis 
så kallat mjuka frågor göras mer mätbara 
och ”hårda”. Genom undersökningar 
och analyser som gjordes i föregående 
kapitel tas underlagsmaterial fram som 
inte kan negligeras. Detta är ett mer 
pragmatiskt arbetssätt att inkludera 
jämställdhetsaspekter på, än den som 
förespråkas i litteraturen, om en långsiktig 
och i grunden förändrad planering. 
Men liksom att både det kvantitativa 
systembevarande jämställdhetsarbetet 
och det kvalitativa systemförändrande 
jämställdhetsarbetet behövs och 
kompletterar varandra så kanske också 
det samma gäller med de två olika 
förhållningssätten med jämställdhetsarbete 
inom fysisk planering.

sammanvägning till förslag
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Gängse arbetssätt

Beroende på typ av planering finns det 
olika planhandlingar som ska tas fram, 
och beroende på planeringsnivå är 
handlingarna mer eller mindre reglerade 
i Plan och Bygglagen. Boverkets böcker 
om översiktsplanering och detaljplanering 
anger riktningen för de flesta planer och 
program, och det är praxis att utgå ifrån 
dessa. 

Till varje detaljplan ska en 
planbeskrivning tas fram som 
beskriver planeringsförutsättningarna, 
huvuddragen i planen, avvägningar 
mellan olika intressen och planens 
konsekvenser. Utöver detta finns en 
mängd andra dokument, som program 
till detaljplan, genomförandebeskrivning, 
behovsbedömning av miljökonsekvens-
beskrivning o.s.v. 

Handlingarna för ett program eller 
för en fördjupning av översiktsplanen, 
strategisk eller geografisk fördjupning, 

är mycket friare i sin utformning. Det är 
stor variation på hur dokumentet ser ut, 
men praxis är att en nulägesbeskrivning 
och planeringsförutsättningar beskrivs. 
Detta sammanförs ofta i en analys innan 
planförslaget presenteras och förklaras. 
I många fall görs även någon form av 
konsekvensbeskrivning för denna typ av 
planhandlingar. 

Det är olika hur planbeskrivningar och 
program hanterar jämställdhetsfrågor 
och människor, män och kvinnor i 
texten. I planhandlingar som jag har 
läst slumpmässigt under utbildning och 
yrkesliv uppfattar jag att jämställdhet 
främst tas upp i konsekvensbeskrivningar12. 
Jämställdhetsfrågor, män och kvinnor, 
behandlas då i sammanhang med 
planens konsekvenser i relation till 
barnkonventionen, Agenda 21 och 
jämställdhetsmålen. Angående jämställdhet 
nämns oftast trygghetsfrågor, resande med 
kollektivtrafik och vardagsliv i luddiga 
formuleringar.

3.6 PLANHANDLINGAR

12  Observera att jag inte har gjort någon systematisk granskning av hur jämställdhetsfrågor behandlas i olika 
planhandlingar.
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planhandlingar

Experters rekommendationer

En del forskning menar att män och 
kvinnors olika situation ska synliggöras 
och inte gömmas bakom ord som 
”medborgaren” (Andersson 2007). Enligt 
Boverket ska män och kvinnor synliggöras 
i planhandlingarna och inte gömmas 
bakom ord som ”man”, ”medborgare” 
eller samrådsdeltagare”. I Boverkets 
checklista ställs frågan ”Finns kvinnor och 
mäns önskemål och intressen redovisade 
efter kön i de skrivna dokumenten?” 
(Andersson 2007, s. 11). 

Även Larsson och Jalakas (2008) tar 
upp att människor måste bli synliga i 
planhandlingar och inte döljas bakom 
ord som ”bilist”, ”fotgängare” och dylikt, 
för att uppmärksamma att det är faktiska 
människor som planeringen handlar 
om. Syftet att synliggöra människor i 
planhandlingar är att uppmärksamma vilka 
det är vi planerar för. Larsson och Jalakas 
(2008) hävdar att det är vanligt i översiktliga 
planer att människor inte alls nämns. De 
menar att allt för abstrakta termer riskerar 
osynliggörande av planerarens inflytande 
över människors vardag. Larsson och 
Jalakas (2008) frågar sig vem bilden av 
människan i planerarens huvud är. Är 
det den heterosexuella kärnfamiljen med 

klassiska könsstrukturer, eller är det 
singlar, gamla, unga, handikappade o.s.v.?  
I samhället behövs kategoriseringar för att 
kunna organisera och hantera en mängd 
olika frågor. De uppfyller alltså en praktisk 
funktion, även om de inte speglar den 
faktiska situationen för människor. Ingen 
människa är antingen det ena eller det 
andra, utan klass, kön, etniskt ursprung, 
ålder och så vidare samspelar på ett 
komplext sätt. Hur planarkitekter hanterar 
och bör hantera detta framgår inte i 
litteraturen. 

Enligt Larsson och Jalakas (2008) finns 
det en risk med att synliggöra män och 
kvinnor i planhandlingar, de menar att 
könsroller riskerar att befästas. Larsson har 
under många år betonat svårigheten med 
att synliggöra dagens könsroller utan att 
bära med den traditionella könsdikotomin 
in i framtidens samhälle (Larsson 2002 och 
2006). 

Självklart ska könsskillnader vara synliga 
i själva processen och arbetet men inte 
nödvändigtvis i den slutgiltiga texten. 
Larsson och Jalakas (2008) betonar att 
det viktiga är att inte prata och skriva om 
mäns och kvinnors behov, utan att istället 
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beskriva det som skilda erfarenheter. 
De menar att begreppet behov ger 
intrycket av något statiskt. Erfarenheter 
är mer korrekt begrepp som synliggör 
traditionella könsroller och konsekvenser 
av dessa, samtidigt som det möjliggör för 
förändring. 

Larsson och Jalakas (2008) förespråkar 
alternativa begrepp som synliggör 
erfarenheter kopplade till kvinnor 
respektive män utan att könskoda dem. De 
använder begreppet social reproduktion 
som en samlande term för obetalt arbete 
och omsorgsarbete i vid bemärkelse. 
Detta menar de möjliggör för att hantera 
kvinnors traditionella erfarenhetsvärld 
utan att knyta an till kvinnor. Produktion 
är å andra sidan kopplat till lönearbete, 
det vill säga framställande av varor och 
tjänster. 

När trygghetsfrågor ska beskrivas har 
olika begrepp förespråkats. Larsson och 
Jalakas (2008)  poängterar att inte skriva 
om rädsla i det offentliga rummet utan 
snarare trygghet. De menar att begreppet 
risk offergör kvinnan, medan ordet 
trygghet inte bär på sådana konnotationer. 
Andersson (2005) diskuterar samma 
fråga utifrån kvinnors riskkalkylering 
och inte ifrån rädsla, för att poängtera att 
inte alla kvinnor upplever rädsla men alla 
förhåller sig till risken för övergrepp och 
kränkningar på något sätt. 

Samlig litteratur uppmanar alltså 
till att synliggöra människor mer i 
planhandlingar och inte dölja dem 
bakom abstrakta termer. Men huruvida 
kön ska skrivas i planhandlingarna går 
rekommendationerna isär. Boverket 
uppmanar starkt till att skriva ut män 
och kvinnor i planhandlingarna, medan 
Larsson och Jalakas hävdar motsatsen. 

Planhandlingar i 
Lerumprojekten

Jag kommer inte att göra en hel 
planhandling här, utan resonera utifrån 
de tidigare gjorda undersökningarna 
och hur det skulle kunna beskrivas i 
ett bostadsstrategiskt program eller i 
programmet för Floda. I och med att 
rekommendationerna går isär, när det 
gäller att skriva ut ”män” och ”kvinnor” i 
planhandlingarna, kommer jag att resonera 
mig fram till när det är lämpligt och inte.

Jag utgår ifrån att plandokumentet är 
uppdelat i avsnitt om:

•	Nulägesbeskrivning och 
planeringsförutsättningar
•	Analys
•	Förslag
•	Konsekvensbeskrivning

Utifrån allmänna rekommendationer om 
att jämställdhet inte ska behandlas som 
ett separat avsnitt utan vara genomgående 
i hela arbetet, kommer jag också att 
inkludera aspekterna i alla delar av 
plandokumentet (se kap 2.2 och 2.4).
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planhandlingar

Nulägesbeskrivning och 
planeringsförutsättningar

I det inledande avsnittet 3.1 tog jag fram 
grundläggande data om ojämställdhetens 
problematik i Lerums kommun. Sådan 
form av data kan vara lämpligt att 
inkludera i nulägesbeskrivningen, utifall 
förslaget kan påverka dessa faktorer. När 
det handlar om ett bostadsstrategiskt 
program, som kan få stora konsekvenser 
för jämställdheten, anser jag att män och 
kvinnors olika beteendemönster är en 
del av planeringsförutsättningarna och 
nulägesbeskrivningen. 

I programmet för Floda är det mer 
osäkert om mäns och kvinnors olika 
beteende och erfarenheter ska inkluderas i 
planeringsförutsättningarna. Som framgick 
i upprättandet av de mentala kartorna var 
det en del områden som ogillades av både 
män och kvinnor. Om det hade visat sig 
att kvinnor i större grad hade begränsad 
rörelsefrihet på grund av känslan av 
otrygghet vore det rimligt att inkludera det 
i planeringsförutsättningarna. I studien om 
användningen och upplevelsen av Floda 
var underifrånperspektivet och den privata 
sfären det centrala. I och med att det 
inte framgick skillnader mellan männens 
och kvinnornas mentala kartor, behöver 
inte dessa redovisas utifrån kategorin 
kön. Hade kartorna skiljt sig åt borde det 
synliggöras i nulägesbeskrivningen. 

Alltså kan det ibland finnas anledning 
att synliggöra mäns och kvinnors skilda 
beteendemönster i nulägesbeskrivningen, 
medan det i andra fall inte är lämpligt.

Analys

Analyserna i del 3.3, planeringsunderlag, 
är inriktade på aspekter som påverkar 
möjligheter för män och kvinnor att leva 
jämställda liv, utan att lyfta fram dagens 
könsdifferenser. I presentationen av dessa 
analyser anser jag därför inte att mäns 
och kvinnors beteende idag ska lyftas 
fram. Analyser måste presenteras utifrån 
ändamålet, och beskrivning av kön bör 
därmed inte göras om detta inte varit 
avsikten med analysen. Om könsdifferenser 
analyseras måste bakomliggande orsaker 
till beteendet lyftas fram. Att endast 
lyfta fram skillnader mellan män och 
kvinnor, kan vara underlagsmaterial men 
inte själva analysen. Larrson och Jalakas 
(2008) betonar vikten av att se till orsaker 
bakom könsdikotomierna för att undvika 
återskapandet av kön. 

Förslag

Med beaktande av Anita Larssons 
påpekande om risken att ta med sig dagens 
könsroller i planeringen för framtiden, 
anser jag att beskrivningar utifrån kön bör 
undvikas i planens förslagsdel. Möjligtvis 
är det in denna del som Larsson och Jalakas 
(2008) alternativa begrepp ska komma in. 

Exempelvis kan förslag om utvecklingen 
i Floda beskrivas utifrån begreppen 
reproducerande sfär och producerande sfär 
samt att dessa områden ska ha samma vikt 
i efterkommande planering. Ett exempel 
från programhandlingen är diskussionen 
om lämpligt läge för handelsetableringar. 
Ur ekonomisk synvinkel för affärens 
intressen är en placering ut med 
motorvägen med bra skyltläge det bästa 
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läget. Utifrån möjlighet att klara inköp i 
samband med hämtning av barn på skola 
eller förskola, eller i samband med besök 
av vänner eller andra aktiviteter kopplade 
till den reproduktiva sfären, är en placering 
av mataffär absolut mer lämpligt i centrum, 
integrerat med andra centrumfunktioner. I 
denna diskussion vore det inte lämpligt att 
skriva att kvinnor utför mer av det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet, då sysslor i 
den reproduktiva sfären i ett framtida 
samhälle kommer delas lika mellan män 
och kvinnor. 

Ett annat exempel från det 
bostadsstrategiska programmet, om att 
placering och transportmöjligheter till 
service och andra funktioner kopplade 
till den sociala infrastrukturen måste 
förbättras, för att bostadsområdet vid 
Lilla Stamsjön ska kunna utvecklas. Idag 
är det ett jämställdhetsproblem att ett 
barnhushåll inte kan kombinera familjelivet 
med två heltidsarbetande föräldrar, vilket 
på grund av ojämställdheten i praktiken 
innebär att kvinnan oftast får gå ner i 
arbetstid för att kunna klara av det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet. Men när det ska 
behandlas i framtidsbeskrivningen, d.v.s. i 
förslagsdelen, är detta inget som behöver 
diskuteras i jämställdhetstermer, utan 
endast i termer av möjlighet att uträtta 
ärenden tillhörande den reproduktiva 
sfären utan allt för stor tidsåtgång.

Konsekvensbeskrivning

Larsson och Jalakas är kritiska till 
konsekvensbeskrivningar i allmän 
bemärkelse, i och med att planarkitekten 
själv författar dessa till sin plan. De menar 
att möjligheten att se planens konsekvenser 
är små och planarkitekter kan inte förhålla 
sig neutrala till deras egna förslag. 

Enligt mina erfarenheter förekommer 
det standardformuleringar i 
konsekvensbeskrivningar om jämställdhet, 
som t.ex. ”Planen strider inte mot det 
nationella i jämställdhetsmålet”, ”Män 
och kvinnor har samma möjligheter att 
leva ett jämställt liv i (…)”. Jag anser 
att standardformuleringar som dessa 
är innehållslösa och säger egentligen 
inget om konsekvenser som planen eller 
programmet har för jämställdheten. Å 
andra sidan är det svårt att veta vad som 
ska skrivas, när är en plan eller ett program 
bra respektive dåligt för jämställdheten? 

I fallet med undersökningen till det 
bostadsstrategiska programmet går det, 
med stöd ifrån analysen kring service, 
att skriva om olika områdens utbyggnad 
och dess möjliga konsekvenser för 
jämställdheten. Dock endast angående 
aspekten om möjlighet till heltidsarbete 
och fördelning av obetalt arbete. Däremot 
anser jag inte att det går att säga att 
utbyggnad av de områdena som visat sig 
vara mindre bra i undersökningen strider 
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planhandlingar

mot jämställdhetsmålen. Det är möjligt 
att skriva att bostadsområdena och den 
fysiska strukturen inte underlättar för 
jämställdheten, då det inte är möjligt 
för två heltidsarbetande föräldrar, vilket 
i dagens könsstruktur oftast leder till 
att kvinnan stannar hemma och utför 
större delen av hem- och omsorgsarbetet. 
De utbyggnadsområden, som visade 
sig ha bra tillgång till service och 
kommunikation samt en smidig placering 
av dessa i relation till varandra, kan i 
konsekvensbeskrivningen beskrivas som 
att de underlättar för människor att leva 
mer jämställda liv.

Slutsats

Det är inte helt lätt för praktiker hur 
kön ska hanteras i planhandlingar, 
eftersom rekommendationerna går isär. 
Jag har försökt resonera mig igenom 
de olika delarna av planhandlingar 
om lämpligheten att skriva ut kvinnor 
och mäns olika beteendemönster och 
erfarenheter. Jag har hela tiden behövt gå 
tillbaka till tidigare studier, som har gjorts 
i uppsatsen, för att kunna resonera om 
kön ska skrivas ut eller inte. Under detta 
har jag insett att det är helt nödvändigt 
att ha arbetat med jämställdhetsaspekter 
tidigare i arbetet för att veta hur det ska 
hanteras i planhandlingen. Det är helt 
omöjligt att skriva om män och kvinnor i 
konsekvensbeskrivningen om man tidigare 
i arbetet inte har arbetat med frågorna. Att 
i avsnitt om planens konsekvenser skriva 
om jämställdhet är svårt, då miljön i sig 
endast kan försvåra respektive underlätta 
för människor att leva jämställda liv, 
men planen i sig har inte effekter på 
jämställdheten. 
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4. Resultat
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Vad är det planarkitekter 
ska arbeta med angående 
jämställdhet? 

Ett antal områden framkommer i 
expertrekommendationer som bör 
uppmärksammas extra för att inkludera 
ett jämställdhetsperspektiv i fysisk 
planering. Två av dessa är övergripande 
rekommendationer om vardagslivsperspektiv 
och om kommunikativ planeringsansats. 
Även uppvärdering av den traditionellt 
kvinnliga sfären är en något övergripande 
rekommendation. Direkta råd ges om att 
definiera jämställdhet och ta fram statistik 
och kunskap om mäns och kvinnors skilda 
erfarenheter. Områden som bör studeras 
och uppmärksammas är trygghet/otrygghet, 
representation i medborgardeltagande och 
transport. 

•	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.

När i planprocessen ska 
arbetet inkluderas?

Rekommendationer i litteraturen är inte 
utformade i relation till planprocessen, och 
därför ges inte direkta råd om när i processen 
olika faktorer ska inkluderas. Främst 
framgår att jämställdhetsperspektivet ska 
finnas med under hela processen. Även i 
problemformuleringen och de inledande 
faserna betonas vikten av att inkludera 
jämställdhet. Boverket (Andersson 2007) 
lyfter även fram att arbetet bör studeras i 
efterhand.

•	Problemformulering
•	Ett perspektiv i hela processen
•	Kunskapsinsamlandefas
•	Samrådsskede
•	Granskning och uppföljning i efterhand

4.1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS
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Hur ska planarkitekter arbeta 
med jämställdhetsaspekter i 
arbetsmomenten?

Ojämställdhetsproblem i kommunen

I litteraturen poängteras att det måste tas 
fram material så att alla har en gemensam 
bild över vad ojämställdhetsproblemen 
är. Statistik från statistiska centralbyrån 
och Jämindex tas upp som bra källor att 
börja med. När jag skulle ta fram material 
om Lerum blev det tydligt att det är ett 
ganska stort arbete att sortera ut och 
tolka det statistiska materialet, och här ger 
litteraturen ingen hjälp. Ett stort problem 
är att sortera vilken statistik som är 
relevant som underlag för fysisk planering. 
Att varje planarkitekt ska göra det stora 
jobbet inför varje planarbete är orimligt. 
En lista över jämställdhetsstatistik som är 
relevant som planeringsunderlag hade varit 
till stor hjälp. Det sägs inget om hur det 
statistiska materialet bör användas, mer än 
att siffrorna inte får användas som något 
statiskt om att män och kvinnor beter 
sig på ett visst sätt och därmed har vissa 
behov. Statistiken synliggör strukturella 
skillnader mellan män och kvinnor som 
vi ska sträva åt att förändra, i enighet med 
jämställdhetsmålet. 

I min tolkning av rekommendationerna 
gjorde jag ett urval av statistik som skulle 
kunna ligga som planeringsunderlag, i 
till exempel översiktsplanen. Det finns 
säkert brister i mitt urval av material som 
är relevant i planeringssammanhang, men 
detta beror på att rekommendationer 
saknas. I arbetet blev det också tydligt att 
viss information som skulle vara till stor 
hjälp som planeringsunderlag inte finns 
på kommunal nivå utan endast på regional 
nivå. Det saknas uppgifter i Lerum på 
upplevelse av otrygghet i kommunen. 
Därför har jag egentligen svårt att bedöma 
om detta är ett stort problem i Lerum. En 
undersökning av upplevd otrygghet och 
riskkalkylering vore bra för att få reda på 
om detta är ett problem som planeringen 
borde fokusera mer på.

Att sammanställa statistiskt material och ta 
fram en kunskapsbild av ojämställdheten i 
en kommun ingår dock inte i planarkitekters 
kompetens eller arbetsuppgifter.
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Problem- och målformulering

I litteraturen framhävs vikten av 
att specificera de övergripande 
jämställdhetsmålen, samt att 
jämställdhetsarbete i alla sammanhang 
tjänar på att ha en tydlig målformulering 
för det specifika projektet. Det vore 
en fördel för planarkitekter om det 
kommunalpolitiskt fanns lokala mål tagna 
för jämställdhet inom fysisk planering. 
Jämställdhetsmål för kommunens fysiska 
planering skulle göra att frågorna inte 
tappas, och samtidigt göra prioriteringar i 
planeringen tydliga och samstämmiga. 

Den litteratur som handlar om 
planering och jämställdhet tar inte upp 
uppdragsskrivningen som ett ställe att 
inkludera jämställdhet och målformulering. 
Jag valde att tolka och lägga samman 
allmänna rekommendationer från olika 
former av jämställdhetsarbete och 
hamnade i att det vore lämpligt att skriva 
in jämställdhet som en del av målet med ett 
bostadsstrategiskt program. Dock är det 
inte många projekt, planer och program 
där jämställdhetsfrågan är så pass centrala 
som i ett bostadsstrategiskt program. I 
projekt som kan få stora konsekvenser 
på jämställdheten är det bra att inkludera 
jämställdhet som ett mål för planen eller 
programmet.

Underlagsmaterial

Ett jämställdhetsperspektiv ska inkluderas 
i alla utredningar som tas fram, som till 
exempel kulturhistoriska studier, transport/
trafikutredningar och handelsutredningar. 
Utöver detta kan specifika utredningar, 
som behandlar frågor som har betydelse 
för jämställdheten, behövas. Litteraturen 
tar upp tre former av granskningar 
som kan vara till hjälp, statistiska 
genomgångar, medborgardeltagande som 
kunskapsinhämtande och tidsgeografiska 
studier. Dessa tre huvudgrupper av verktyg 
innehåller flera olika former av studier som 
kan användas. 

Inför operationalisering av verktygen i 
planeringsfallen från Lerums kommun 
insåg jag hur tids- och resurskrävande 
många av metoderna var. Tidsgeografiska 
studier, så som de beskrivs i Larsson 
och Jalakas bok (2008) är inget som jag 
anser är praktiskt genomförbart i de 
flesta planprocesser. Det krävs en hel del 
arbete med att ta fram trovärdiga siffror 
i konstruerandet av dagsprogrammen 
och tidsmätningar mellan målpunkter 
måste göras. Jag ser också en brist med 
alla antaganden, om tidsanvändning, 
familjesituation, arbetsplats, hushållets 
sysslor och dagliga aktiviteter. Med 
tanke på tidsinsatsen och mängden av 
antaganden är jag kritisk till om detta är ett 
verktyg som är användbart. Dock ansåg jag 
att resonemanget var givande och gjorde 
min egen variant av tidsgeografiska studier, 
som jag ansåg tillförde kunskap som är 
värd att ha med till den efterkommande 
planeringen. 
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När det gäller olika former av 
medborgardeltagande som ett sätt att 
samla in kunskap finns det mycket material 
skrivet i ämnet. Det är dock inte skrivet 
utifrån ett specifikt jämställdhetsperspektiv, 
men är ändå till god hjälp. Det skulle gå 
att göra en hel uppsats om utvärdering 
av former av medborgardeltagande 
som ett sätt att införskaffa kunskap 
inför en mer jämställd planering. 
För att få ett brett kunskapsunderlag 
med medborgardeltagande krävs 
ofta ganska omfattande arbete med 
många människor involverade. Det är 
såklart en styrka att det finns mycket 
skrivet om medborgardeltagande, 
samtidigt så är det lätt att gå vilse 
bland alla rekommendationer. Bara ett 
ställningstagande huruvida det är lämpligt 
att forma homogena eller heterogena 
grupper är svårt. Går det att utse en 
grupp kvinnor som ska företräda kvinnors 
intressen, och en grupp män som ska 
företräda mäns intressen? Till detta hittade 
jag inget entydigt svar i litteraturen, eller 
ens resonemang som kunde hjälpa mig.

Utifrån min utgångspunkt, att hitta ett 
sätt att arbeta med jämställdhetsfrågor 
i vanliga planeringsuppdrag, försökte 
jag finna en metod som var enkel att 
genomföra. Det innebär att metoden inte 
kan vara allt för tids- och resurskrävande. 
Då minskar antalet möjliga metoder 
för medborgardeltagande kraftigt. Då 
jag inte fann några rekommendationer 
i litteraturen, som jag fann lämpliga 
till undersökningen av Floda, sökte 

jag utanför litteratur om jämställdhet. 
Karteringsmetoden jag använde med 
upprättande av mentala kartor ansåg jag 
var mest lämplig i relation till arbetsinsats 
och önskvärd information till projektet.

En fördjupning i statistiska metoder 
avstod jag från att granska i och med att 
jag i tidigare avsnitt hade arbetat mycket 
med statistik. Litteraturen gav inte heller 
mer vägledning i hur statistiska material 
kan tas fram, utöver den som redan är 
framtagen av Statistiska centralbyrån. 
Enkätundersökningar och frågeformulär 
är metoder som nämns under en form av 
medborgardeltagande i litteraturen, vilket 
ju är ett sätt att ta fram statistisk material. 
Att på egen hand ta fram statistiskt 
material är heller inget som ligger inom 
planarkitektens kunskapsområde eller 
arbetsuppgifter, men möjligtvis något som 
skulle kunna beställas från en konsult.

Kontentan av metoder för att få fram 
bra kunskapsunderlag som kompletterar 
de andra undersökningar som görs inför 
ett planförslag, är att många av dem 
som rekommenderas i litteraturen är 
mycket tids- och resurskrävande. Det 
betyder i sig inte att de är mindre bra, 
men dock försvårar det genomförandet 
då få planarkitekter har kunskap och tid 
att genomföra dessa på egen hand. Det 
skulle i så fall krävas att det finns konsulter 
som kan ta fram bra kunskapsunderlag 
och göra granskningar av den typ som 
rekommenderas i litteraturen. 
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Sammanvägning av intressen till 
planförslag

Det finns ytterst lite skrivet om denna 
fas av planeringsarbetet, och här tror 
jag att det finns mycket tyst kunskap 
och vedertagna arbetssätt som säkert 
skiftar över tid och mellan olika kontor, 
kommuner och utbildningar. Från 
litteraturen om jämställdhet i planering ges 
inga direkta råd om hur sammanvägning 
mellan olika intressen ska göras. Det 
finns allmänt rekommendationer om 
att ha ett underifrånperspektiv eller 
vardagslivsperspektiv. 

Planhandlingarna

Rekommendationerna om hur män och 
kvinnor ska hanteras i plandokument 
går helt isär och behandlas inte speciellt 
djupgående någonstans i litteraturen. 
Att människor ska synliggöras mer i 
handlingarna finns det samstämmighet 
om, men inte om kön ska urskiljas som en 
kategori. 

Jag försökte i min exemplifiering utifrån 
planeringsfallen i Lerum resonera mig 
fram till hur män och kvinnor kan 
hanteras i planhandlingens olika delar. 
Resonemangen är mestadels gjorda 
utifrån mina egna tankar, och det 
finns troligtvis brister i detta. Men då 
rekommendationerna går så isär, var det 
enda sättet jag kunde lösa uppgiften på. 
Det innebär att en mer samlad kunskap 
och resonemang om hur kön ska behandlas 
i texter av olika slag skulle behövas.

I nulägesbeskrivningen kom jag fram till att 
det ibland, beroende på planeringsprojekt, 
är lämpligt att synliggöra män och kvinnor. 
Om det finns könsdifferenser som 
projektet kan påverka ska definitivt kön 
synliggöras. 

I analysdelen ansåg jag att det utifrån 
planeringsprojekten i fallstudien inte var 
lämpligt att synliggöra kön. Detta på grund 
av att analyserna var utformade så att 
aspekter rörande jämställdhet behandlades 
utan att fokusera på män och kvinnor.

Utifrån Larsson och Jalakas (2008) 
anvisningar om att akta sig för att ta med 
dagens könsroller in i framtidens samhälle, 
bör mäns och kvinnors beteende inte 
behandlas i förslagsdelen. 

I konsekvensbeskrivningen visade det sig 
vara ytterst svårt att behandla kön. Även 
om den fysiska miljön underlättar eller 
försvårar för människor att leva jämställda 
liv, så är det svårt att hävda att förslaget ger 
positiva konsekvenser för jämställdheten. 
Den fysiska miljön kan underlätta men 
inte styra människor att leva jämställt. En 
tydlig slutsats är att jämställdhet inte kan 
behandlas i konsekvensbeskrivningen om 
den inte har behandlats och undersökts 
under arbetets gång. 
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Jag inledde arbetet med att konstatera 
problematiken i att experter menar 
att det finns rekommendationer och 
verktyg men få praktiska exempel på när 
jämställdhetsaspekter har inkluderats i 
planarbetet, medan praktikerna å sin sida 
ställer sig frågande till vad det egentligen 
är de ska göra. I undersökningen, som 
utgår från praktikernas arbetssituation och 
arbetsmoment, har jag identifierat flera 
svagheter i experternas rekommendationer. 
Råden räcker inte till som vägledning 
till hur planarkitekter ska arbeta med 
jämställdhet.

För en del arbetsmoment i planprocessen 
saknas råd och rekommendationer, som 
i sammanvägningen av intressen till 
planförslag. I andra fall, som i diskussion 
om huruvida kategorierna män och 
kvinnor ska användas i planhandlingar, 
går rekommendationerna isär. Många av 
råden om att arbeta med jämställdhet i 
fysisk samhällsplanering formuleras på 
ett övergripande sätt, som ett perspektiv 
vilket ska genomsyra hela arbetet. 
Exempelvis är det rekommendationer om 
genusperspektiv och vardagslivsperspektiv. 
Detta är svårt för planarkitekten i en 
direkt arbetssituation att hantera. Många 
av de mer konkreta rekommendationerna 
om verktyg för att inhämta kunskap 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv är 
tids- och resurskrävande. Det finns 
troligtvis inte möjlighet att genomföra 
dessa analyser i normala planuppdrag. En 
hel del rekommendationer handlar om 
utvärdering i form av checklistor. Det är 
dock ytterst sällan som planarkitekten i 
efterhand granskar det egna arbetet. 

Uttalandet om att det finns få praktiska 
exempel där jämställdhet har inkluderats 
i den fysiska planeringen kan ha flera 
förklaringar. Under genomförandet av 
examensarbetet har en del funderingar 
uppkommit som kan vara en del av 
förklaringen till det låga utslaget. 

Mycket av det vi kallar jämställdhetsarbete, 
utöver representationsfrågan, handlar om 
att göra människors vardag lättare och att 
ta in brukar- och medborgarperspektivet. 
Detta är något som planarkitekter redan 
arbetar med, fast att det inte beskrivs som 
jämställdhetsarbete. Att hjälpa praktiker 
att arbeta mer mot jämställdhetsmålen 
handlar med andra ord till stor del om 
att se till att det sociala perspektivet 
kommer in. Kontentan av många av 
rekommendationerna från experter handlar 
om att beakta ett brett socialt perspektiv, 
utifrån vardagslivsperspektiv som ska 
vara genomgående i hela planprocessen. 
Det svaga utslaget på mängden konkreta 
exempel är med andra ord kanske felaktigt 
eller snarare felklassificerat. Istället för 
att leta efter begreppen jämställdhet, 
genusperspektiv och kategorierna män 
och kvinnor bör vi möjligen undersöka 
om ett bredare socialt perspektiv finns 
implementerat. 

En annan aspekt som blev väldigt tydlig 
i fallstudien är att metoder och verktyg 
som rekommenderas måste anpassas 
lokalt. Varje planprojekt har unika 
förutsättningar, både i fråga om den fysiska 
miljön, syftet med projektet och lokala 
uttryck för ojämställdheten. Generella råd 

4.2 MELLAN EXPERTER OCH PRAKTIKER
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är då mycket svåra att ge. För att kunna 
anpassa rekommendationerna efter de 
lokala förutsättningarna krävs kunskap. 
Anita Larsson och Anne Jalakas (2008) 
poängterar också tydligt att jämställdhet 
är en kunskapsfråga och att det krävs 
”välslipade genusglasögon” för att arbeta 
med det. Kanske kan handböcker som 
Larsson och Jalakas, skolutbildningen 
för fysiska planerare, eller kurser från 
Boverket och länsstyrelser vara till god 
hjälp att öka kunskapen om genus- eller 
jämställdhetsperspektiv hos planarkitekter.

Jag anser dock att det är svårt att 
kräva att planarkitekter ska ha 
specialkunskap om genusperspektiv eller 
jämställdhetsperspektiv. Alla områden som 
planarkitekter ska hantera innebär inte 
att de ska vara experter på området, utan 
endast att de ska ha en grundkunskap som 
gör att de vet 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 expertkunskap 
om jämställdhet och planering som 
planarkitekten kan vända sig till och 
rådgöra med. 

När det gäller frågan om varför 
implementering av jämställdhetsaspekter 
inte kommer till stånd inom kommunal 
fysisk planering, i den mån det verkligen 
förhåller sig så, finns det säkert flera 
orsaker. Brister i rekommendationer 
från experter är endast en förklaring. 

Orsaker till varför jämställdhet inte får 
genomslag kan också finnas i avsaknad av 
en metadiskurs om jämställdhet i samhället 
idag. I Dannestams (2009) undersökning 
av Malmö, om vilka idéströmningar som 
fick genomslag där, kommer hon fram till 
att den diskurs som får genomslag både har 
maktkoalitioner som arbetar för denna idé 
och att den selekteras ut genom att den har 
en övergripande metadiskurs som stödjer 
den. Dannestam menar att det är först 
när mikrodiskursen får en institutionell 
förankring som den riktigt får genomslag. 
I fallet med jämställdhet kan det tänkas att 
en förklaring till att jämställdhet inte har 
implementerats finns både i frånvaron av 
en institutionell förankring och i avsaknad 
av en bredare maktkoalition på statlig 
och kommunal nivå. Mot detta talar dock 
den relativt omfattande förekomsten 
av statligt finansierad litteratur- och 
seminarieverksamhet inom området. 

Detta examensarbetes slutsatser om 
svårigheterna i att implementera 
expertrekommendationer i det praktiska 
planeringsarbetet kan förhoppningsvis, 
förutom att vara ett stöd till praktikerna 
också bidra med ett underlag till 
annan forskning, t.ex. diskurs- och 
maktinriktad forskning inom området. 
Sannolikt är det i skärningspunkten 
mellan en rad förklaringsmodeller, 
såväl felklassificering13, som faktiska 
implementeringssvårigheter och rådande 
makt och diskursförhållanden, som vi 
kan finna svaret på frågan varför inte mer 
händer. 

13		Med	begreppet	felklassificering	åsyftar	jag	tidigare	resonemang	om	avsaknad	av	exempel	på	jämställdhet	
i fysisk planering kan bero på att begreppen jämställdhet, genusperspektiv och könskategorierna inte 
återfinns	i	handlingarna,	men	ändå	kan	ett	brett	socialt	perspektiv	ha	genomsyrat	arbetet	och	därmed	
inkluderat jämställdhetsaspekter. 
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BILAGA 1

Affisch som sattes upp på förskolorna som inbjudan till 
medborgardeltagande och upprättandet av menatala kartor. Denna fanns 
även i en variant för människor att ta med sig hem.
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BILAGA 2

Bostäder, trafik, samhällsbyggnad och miljö

Dagens bostadsbyggande sker med tvåsamhet som norm och med utgångspunkt i 
att alla hushåll har två löner. Kvinnor drabbas värre än män av dagens bostadspolitik, 
och då särskilt ensamstående kvinnor. Dagens bostadspolitik innebär också att de 
hemlösas situation inte uppmärksammas och att redan utsatta grupper löper större 
risker för att också drabbas av hemlöshet. Kvinnor drabbas också av den nu pågående 
utflyttningen från storstäder till följd av orimliga bostadspriser i storstädernas närhet. 
När familjer flyttar allt längre bort från arbetsplatserna tvingas människor till långa 
resor varje dag som varken gynnar familjeliv eller miljö. Ofta resulterar detta i att 
kvinnor tvingas in i situationer där det enda återstående valet är sämre eller lägre 
betalda jobb i närområdet för att klara av vardagen med hämtningar och lämningar 
av barn. Män reser betydligt oftare än kvinnor till arbetet med bil. Bilister tenderar i 
sin tur att värdera sin tid högre än de som nyttjar kollektivtrafik. Detta leder ofta till 
föreställningar om att det är mer samhällsekonomiskt gynnsamt att bygga vägar och 
bygga bort bilköer än att främja kollektivtrafiken. Så sitter kvinnorna där på bussen 
och får tidsmässigt längre arbetsresor medan män susar fram på kortare tid, samtidigt 
som kvinnor tar större ansvar för att barnens tid på förskola ska hållas kort. Förutom 
att könsorättvisor upprätthålls på detta sätt skadas vår gemensamma miljö på ett 
oåterkalleligt sätt.

Fi ska verka för att varje kommun ska få i uppdrag att utreda den fysiska 
stadsplaneringen utifrån ett perspektiv där medborgarna, särskilt med kvinnor i 
åtanke, kan känna sig trygga vid alla tider på dygnet. Alla kommuner ska upprätta en 
handlingsplan för hur detta mål ska uppnås. 

•	Fi ska verka för att alla människor har rätt till en egen bostad till rimlig kostnad. 
Nya boende- och hyresrättsformer bör utvecklas och moderna kooperativa 
bosparkassor främjas. Det är särskilt viktigt att se till att lämpliga boendeformer 
och	bostäder	för	utsatta	grupper	så	som	psykiskt	sjuka	och	nyanlända	flyktingar	
finns	att	tillgå.	

•	Fi	ska	verka	för	att	en	flexibel	behovsgenererad	lägenhetssammansättning	utvecklas	
där lägenheter och rum kan länkas samman på olika sätt. Det kan till exempel 
handla om att lägenheter byggs så gemensam vårdnad av barn vid skilsmässa 
underlättas,	eller	att	alternativa	familjebildningar	innehållande	en	eller	flera	familjer	
får lämpliga lägenheter. 

•	Fi	ska	verka	för	att	blandade	och	flexibla	lösningar	vad	gäller	samhällsplanering	
utvecklas så att arbetslokaler, service, skolor mm kan rymmas inom samma 
närområde, kanske rent av i samma fastighet. 

•	Fi	ska	verka	för	minskade	avgasutsläpp	och	en	utbyggd	kollektivtrafik.	

•	Fi ska verka för att samhällsekonomiska uträkningar utgår från ett 
könsmaktsperspektiv och ett miljöperspektiv.

Text fran Feministiskt Initiativs hemsida .www.feministisktinitiativ.se, 
2006-04-11
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