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Att beakta jämställdhet eller genusperspektivet i fysisk planering har kommit allt mer i
fokus. Men det tycks vara svårt att hitta lämpliga former för arbetet, särskilt inom den
översiktliga planeringen. Anita Larsson beskriver problematiken.

I forskningsprojektet Genusperspektiv i översiktlig planering ställde Tora Friberg och jag
frågan Vad innebär ett genusperspektiv i översiktlig planering, eller vad skulle det kunna
innebära? Några resultat redovisas här för att stimulera till eftertanke och kanske inspirera till
nya sätt att arbeta med planering.

Två förhållningssätt
Vi kunde urskilja två huvudlinjer i förhållningssättet i arbetet hos de planerare som på olika
sätt engagerat sig för att befrämja jämställdhet i översiktlig planering. Företrädare för den ena
linjen arbetade med, eller efterfrågade, olika verktyg att använda i planarbetet för att
tillgodose jämställdhetsaspekterna. Genom nya verktyg försökte man främst att utveckla
rådande rutiner i planarbetet, inte att förändra dem. Deras arbetssätt anslöt till vad man
betecknar som en rationell planeringsansats, vilket i praktiken innebär ett mer eller mindre
tydligt uppifrånperspektiv. De verktyg man diskuterade var främst checklistor av olika slag,
men också kommunförbundets 3R-metod prövades i några kommuner. Dessa verktyg är
tänkta att framförallt användas för att kontrollera och stämma av i slutet av planarbetet men
låter sig naturligtvis också användas i programfasen som en inspirationskälla. 

3R-metoden innebär att man i efterhand tar fram den faktiska Representationen av män och
kvinnor inom ett specifikt projekt, hur Resurser fördelats mellan olika områden och mellan
könen, medan Realia diskuterar om Vem det är som får Vad och på vilka Villkor. En
erfarenhet av metoden är att det främst är mätningen av representationen som är användbar
inom fysisk planering. Som regel fann man att män dominerade bland ansvariga planerare, i
deras nätverk, bland dem som yttrade sig vid samråd och så vidare., även om förbättringar
skett över tiden. Den påvisade överrepresentationen av män ledde ofta till viss förvåning. Att
ta fram material för att belysa de två andra R:en visade sig däremot vara svårt, om inte
omöjligt, och arbetet med metoden avstannade därför. Det verkar också som om planerarna
fann det mindre meningsfullt att i efterhand kontrollera vad som gjorts, man ville ha
hjälpmedel som var användbara för kommande uppgifter.

Företrädare för den andra linjen upplevde däremot att nya kunskaper behövde tillföras
planarbetet för att tillgodose jämställdheten och dessa fick man bäst fram genom att utveckla
medborgarinflytandet och då speciellt kvinnors inflytande i själva processen. Ett sådant
angreppssätt innebär, genom att anlägga ett underifrånperspektiv på aktuella planeringsfrågor,
att synliggöra kvinnor och mäns skilda erfarenheter och låta dessa ingå i förutsättningarna för
den översiktliga planens utformning. Man arbetade alltså med någon form av kommunikativ
planeringsansats. 
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Medborgarinflytandet utvecklades genom arbete i olika studiecirklar, arbetsgrupper eller
referensgrupper tillsatta för det specifika projektet. Gruppernas sammansättning varierade,
vissa grupper bestod av enbart kvinnor, men det fanns också pensionärsgrupper och
ungdomsgrupper. Grupperna träffades regelbundet och de hade stor frihet att utveckla de
frågeställningar gruppen ansåg viktiga i den lokala situationen. Planerarna fanns till hands för
att hjälpa till och tillföra specialistkunskaper när sådana efterfrågades. Viktiga nyckelord i
planerarnas beskrivning av denna kommunikativa process utgjorde icke hierarkiskt,
underifrånperspektiv och vardagslivserfarenheter. Vidare betonades medborgarnas kunskaper,
erfarenhet, och ”språk” tillsammans med en annorlunda dagordning.

Jämställdhet ur planerarnas perspektiv
Vad uppfattar då planerare som jämställdhetsfrågor? Checklistorna tar upp både processen
och planens innehåll och skiljer ut frågor för detaljnivå respektive översiktlig nivå. Att själva
processen behöver göras mer jämställd visade 3R-metodens undersökningar med all tydlighet
på. Många såg ökat inslag av kvinnliga planerare som bästa metoden att generellt förbättra
jämställdheten i planeringen. När det gäller innehållet så har begreppet jämställdhet fått
innebörden av att lyfta fram vad man anser var kvinnliga intresseområden. De områden som
beskrevs som kvinnliga var framförallt boende/närområde, säkerhet/trygghet, trafik/kom-
munikationer, service, miljö, levnadssätt, social omsorg, men också medborgarinflytande och
i någon mån nya perspektiv som associerades med jämställdhet. De som arbetat direkt med
kvinnor i studiecirklar eller referensgrupper framhöll också att kvinnorna levde sig in i hur ett
område skulle vara att bo och leva i, hur olika miljöer fungerade i vardagslivet, likaså lade de
vikt vid vad som är vackert och vad som passar in i en specifik miljö. Det handlade alltså
mycket om vad som något förenklat kan sammanfattas som vardagslivserfarenheter kopplade
till reproduktionen. 

En vanlig kommentar, i svaren på en enkät till kommunala översiktsplanerare, har varit att
jämställdhetsfrågorna, om de alls skall uppmärksammas, tillhör detaljplaneringen. Det är där
kan man behandla de ”kvinnliga” intressena. Den översiktliga planeringen däremot framhölls
av många som könsneutral, det vill säga kvinnor och män anses där gynnas/uppmärksammas i
lika hög grad. Flertalet planerare  knyter an till en traditionell kvinnoroll som är kopplad till
bostadens miljö. Denna uppfattning om vad som är ”kvinnofrågor” svarar emellertid dåligt
mot dagens yrkesverksamma kvinnors erfarenheter. Idag gäller det för kvinnor liksom för
män att få vardagslivet, som innefattar både reproduktionens och produktionens sfärer, att
fungera. Däremot pekar många studier på att arbetet kopplat till hemmet och omsorgen inte är
jämnt fördelat mellan könen. En angelägen fråga är därför varför inte de företrädesvis
kvinnliga erfarenheterna behandlas i större utsträckning och mer metodiskt i det översiktliga
planarbetet.

Jämställdhet kontra genusperspektiv
Som forskare bedömer jag att jämställdhetsbegreppet, som det används inom politiken, för-
svårar diskussionen om mäns och kvinnors lika villkor inom fysisk planering. Jämställdhet
associerar till att kvinnor skall uppnå likhet med männen, såsom lika lön och lika möjligheter
till befordran. Men när kvinnor tillskrivs vissa intresseområden som planeringen skall ta fasta
på i större utsträckning leder diskussionen lätt till att den traditionella kvinnorollen låses fast
istället för att förändras. För den fysiska planeringen framstår det ofta som besvärligt att
hantera att kvinnor och mäns villkor inte är desamma, samtidigt som de bör vara desamma
och förväntas vara desamma.
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Forskningens begrepp genus sätter däremot relationen mellan kvinnor och män i fokus, som
regel mer eller mindre synliga maktrelationer. Begreppet genus fokuserar på socialt och
kulturellt skapade skillnader mellan män och kvinnor, det vill säga på icke biologiska
skillnader. Genusrelationer är beroende av sitt sammanhang, de varierar med tid och rum, och
de går att förändra. 

Genom att alla mänskor bär på bestämda föreställningar, både i familjeliv och i yrkesliv, om vad som
är kvinnligt och manligt – det vill säga vad som är lämpligt för kvinnor respektive män att göra, vilka
rum de får vistas i, och så vidare - har kvinnor och män tillägnat sig olika erfarenheter. (Hur kvinnliga
respektive manliga planerare ser på sitt eget kön i det professionella arbetet är också en intressant
fråga som det inte funnits utrymme att ta upp här.) Dessa olika erfarenheter bör man ta fasta på i
planeringen. Det handlar alltså om att låta kvinnliga och manliga erfarenheter väga lika tungt i
planeringen. Det kan i sin tur innebär att ifrågasätta planeringen könsneutralitet. Mänskliga aktiviteter
är könskodade på något sätt. Så länge man inte har försökt att analysera ett visst område ur ett
genusperspektiv osynliggörs könskodningen.

Planeringens praktik
Några aspekter i planeringens praktik tycks försvåra att utveckla ett genusperspektiv. En är
begreppet allmänt intresse, som sällan problematiseras i planeringen utan istället understryker
begreppet det förment könsneutrala förhållningssättet. Olika gruppers eventuella olika behov,
intressen och förväntningar ryms inte i dess traditionella tolkning. Ett genomgående drag i
dagens översiktsplaner är därför att människor ytterst sällan omnämns. Görs inte det kan inte
heller kvinnor och män, liksom deras skilda erfarenheter, utskiljas.

En annan aspekt är hur relationen mellan översiktsplan och detaljplan som regel hanteras i
planeringen. Tanken är ju att översiktsplanen i tiden föregår detaljplanen, vars övergripande
frågor skall vara förankrade i en antagen översiktsplan. Detta förhållande kan emellertid
medverka till en tvåfaldig underordning av kvinnors erfarenheter.. Tanken hos många
planerare att specifikt ”kvinnliga” eller könsmärkta erfarenheter eller rum inte anses höra
hemma inom den översiktliga planeringens frågeställningar utgör ett led i underordningen.
Det andra ledet i underordningen består av att den ”könsneutrala” översiktliga planeringen
föregår detaljplanering tidsmässigt och därmed i mångt och mycket genom sina strukturer
låser upp detaljplaneringen där ”kvinnliga” erfarenheter anses kunna identifieras. 

En översiktplan kan emellertid vara uppbyggd lika mycket kring kunskaper och erfarenheter
vad gäller de ”övergripande” frågorna som kunskaper som kommer ”underifrån” och speglar
vardagslivet. Ett sätt att bryta den strukturella underordning av ”jämställdhetsfrågor” som
översiktlig planering ofta leder till skulle vara att skapa ett icke-hierarkiskt förhållande mellan
vad som i dag bedöms som frågor på översiktlig nivå respektive på detaljplanenivå. Genom
att skapa legitimitet för frågor tillhörande vardagslivet och reproduktionen på samma nivå och
i samma omfattning som de traditionellt strukturskapande ämnena kan en sådan balans
uppnås. Fysisk planering skulle då också främja de generella politiska
jämställdhetsambitionerna. Ett sådant perspektiv öppnar upp för nya och utmanande
frågeställningar såsom vilken kunskapssyn som planeringen bygger på idag, vilka/vems
kunskaper som har legitimitet, vem som är subjekt och vem som är objekt i planeringen,
behovet av större medvetenhet om vilka planeringsansatser man arbetar med samt, inte minst,
hur genusrelationer mellan män och kvinnor formas både i och genom planering. 

Anita Larsson
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Artikeln baseras på tre arbetsrapporter av Tora Friberg och Anita Larsson, utgivna av Institutionen
för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet: 
1997:  Genusperspektiv i översiktlig planering. Rapporter och Notiser (148), 
1999: Att bedriva jämställdhet med kommunal översiktsplanering. Rapporter och Notiser (157), 
2001:Steg framåt. Strategier och villkor för att förverkliga genusperspektivet i översiktlig planering..
Rapporter och Notiser (162).
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