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Förord

verige har kommit långt på vägen mot jämställdhet, men 
för just den fysiska, rumsliga, samhällsplaneringen är resul-
tatet begränsat. Ambitionerna finns men det har varit svårt 
att komma framåt. Vill det sig illa blir resultatet att ojäm-

ställdheten i samhället cementeras i stället för att minska. Förhopp-
ningen är att denna bok skall visa på framkomliga sätt att integrera 
jämställdhet i planering.

Behovet av boken har vuxit fram successivt. Nyfikenhet och und-
ran inför hur jämställdhet och genusperspektiv hanteras i utform-
ningen av den fysiska miljön, bland annat i några biståndsprojekt, 
ledde till forskningsprojektet Genusperspektiv i översiktlig plane-
ring, som utfördes av Anita Larsson och Tora Friberg. Studien visade 
på rådvillhet hos engagerade planerare och inspirerade Anita Lars-
son till fortsatta studier och reflektioner i ämnet som presenterats i ett 
antal artiklar. Det är detta samlade material som ligger till grund för 
boken som väver ihop teori och praktik från såväl genusforskning 
och jämställdhetsarbete som fysisk samhällsplanering. 

Boken vänder sig till studenter, tjänstemän och politiker som ar-
betar med olika former av samhällsplanering, inte bara fysisk. Att de 
kvinnor och män som planeringen skall gynna, eller i alla fall berör, 
befinner sig i ett sammanhang relaterat till tid och rum innebär att 
fler planeringsfrågor än man kanske först tänker sig får fysiska kon-
sekvenser. En självklar utgångspunkt är att både kvinnor och män 
i processens alla led har ansvar för att jämställdhetsmålet förverk-
ligas. Vi tror att boken också kan vara till nytta för genusforskare, 
jämställdhetshandläggare och andra som vill sätta sig in planering-
ens arbetssätt.

Vi som skrivit denna bok gör det utifrån våra professionella kun-
skaper och praktiska erfarenheter, som planerare respektive journa-
list. 

Bokens tillkomst har möjliggjorts genom ett stipendium från 
Riksbyggens jubileumsfond. Vinnova och Boverket har bidraget 
med publiceringsstöd. Under arbetet har vi fått värdefulla synpunk-
ter från Gösta Blücher, Christina Christiansson, Christian Dymén, 
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Förord

Lena Gunnarsson, Eva Gyllensvärd, Göran Johansson, Sofia Lind-
blad, Simone Lindsten, Carina Listerborn, Mona Seuranen, Marlene 
Svensson, Åsa Vagland, Eva Widergren samt Jan-Ove Östbrink. Ett 
stort tack till er alla! Den slutgiltiga versionen bär författarna dock 
det fulla ansvaret för.

Lund, november 2008
anita larsson, anne jalakas
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1 Inledning 

å många håll i Sverige pågår ett aktivt jämställdhetsarbete. 
Men hur är det med den fysiska samhällsplaneringen? Stu-
dier har visat att det är besvärligt att överföra det allmänna 
jämställdhetsmålet till praktisk planerarverklighet.1 

Ett skäl är att man ofta glömmer att precisera vad jämställdhet 
egentligen innebär. I stället går var och en in i processen med sina 
egna inre bilder. Ett annat att jämställdhet på samma gång är själv-
klart och svårt att relatera till fysisk planering.

Hur gör man då? Var finns fällorna? Hur hittar man de använd-
bara redskapen, de som faktiskt fungerar i det dagliga arbetet? Det 
är frågor som den här boken försöker ge svar på. 

Nu är detta inte helt oplöjd mark, det har länge funnits en medve-
tenhet om planeringens betydelse för människors möjlighet att leva 
jämställda liv. Tydligast och klarast har det kanske formulerats i pro-
positionen till plan- och bygglagen, pbl , som antogs 1987:2

Det är naturligt att kommunerna i sin översiktliga planering tar ställ-
ning till de stora linjerna i kommunens bebyggelsestruktur. I det sam-
manhanget bör understrykas jämställdhetsfrågornas betydelse för 
bedömningen av lämplig samhällsutveckling. En utspridd och i förhål-
lande till arbetsmarknader, kollektivtrafik och service illa lokaliserad 
bebyggelse kan avsevärt försvåra för kvinnor och män att på jämlika 
villkor förvärvsarbeta och delta i samhällslivet.

Här, liksom i andra uttalanden i propositionen, framgår det med all 
önskvärd tydlighet att planeringen faktiskt kan bidra till ökad jäm-
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k a P i t e l  1

ställdhet. I plan- och bygglagens portalparagrafs betoning av jämlika 
levnadsvillkor inryms också jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Propositionstexten lyfter fram just den översiktliga planeringen 
som viktig för att utveckla jämställdheten. Det är också där som 
denna bok har sitt fokus, eftersom det är där som frågor relaterade 
till arbetslivet och andra delar av den offentliga sfären kommer fram 
och behandlas, både direkt och indirekt. Detta står i direkt motsats 
till uppfattningen att jämställdhet hör hemma i den privata sfären, en 
åsikt som inte sällan förs fram i planeringssammanhang.

Men det handlar också om att skapa förutsättningar för att binda 
samman livet i den privata sfären med livet i den offentliga för både 
män och kvinnor. Det gör man genom att ge båda världarna, den pri-
vata och den offentliga, likvärdig status i planeringsprocessen. Det är 
genom ett sådant förhållningssätt som planeringen kan dra sitt strå 
till jämställdhetsstacken.

Samhällsplaneringens olika skepnader
Samhällsplanering används här som en sammanfattande term för 
olika former av planering på kommunal och regional nivå. Boken 
bygger främst på forskning om kommunal översiktplanering men 
utvecklar diskussionerna till att omfatta även den regionala nivån. I 
fokus står dock de fysiska aspekterna, men till skillnad från gängse 
praxis är kopplingen till kvinnors och mäns vardag central.

Varje kommun är enligt plan- och bygglagen skyldig att ha en 
aktuell översiktsplan. Den skall vara ett strategiskt dokument för 
den framtida utvecklingen till skillnad från detaljplanen som bru-
kar beskrivas som produktionsförberedande och har till uppgift att 
reglera planerad och befintlig bebyggelse. Tanken är att översikts-
planen skall fungera som ett samlat beslutsunderlag som visar hur 
kommunen ser på mark- och vattenanvändningen samt bebyggelse-
utvecklingen i kommunens olika delar. Den skall också redovisa hur 
kommunen tänker tillgodose riksintressen, miljökvalitetsnormer, 
mellankommunala intressen samt hälsa och säkerhet. 

Länge var kommunen en självklar arena för att spegla människors 
vardag med resor till och från arbete, skola, barnomsorg och fritids-
aktiviteter. Men idag utgör den en alltför begränsad yta för vardags-
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1 inledning 

livet. Många passerar dagligen över kommungränsen av olika skäl, 
eller veckopendlar till platser längre bort. Samtidigt har kommuners 
möjligheter till inflytande över samhällsbyggandet minskat. Från att 
främst ha varit en lokal och offentlig angelägenhet har samhällsbyg-
gandet i allt högre grad blivit en verksamhet som är beroende av 
externa krafter. Det är framförallt marknadens och näringslivets roll 
som vuxit.

Denna nya situation återspeglas i framväxten av nya former av 
regional planering liksom i bildandet av regioner. Genom beslut av 
riksdag och regering har län och regioner fått ökade befogenheter att 
svara för det regionala utvecklingsarbetet. Detta kan bedrivas an-
tingen av ett regionalt självstyrelseorgan (Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen) eller av ett kommunalt samverkansorgan, något 
som nu finns i 13 län. Fortsatt utveckling av regional planering tas 
upp i Ansvarskommitténs slutbetänkande.3 

Översiktsplanen är ett strategiskt 
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k a P i t e l  1

sambandet mellan de olika planeringsnivåerna i kommunal, regional 
och nationell översiktsplanering så som Boverket ser det.
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1 inledning 

Regionala tillväxtprogram, rtp, handlar främst om näringslivsut-
veckling, infrastruktur, kompetensutveckling och arbetsmarknads-
frågor. Dessutom tar län/regioner idag fram regionala utvecklings-
program, rup, vilka används på en övergripande nivå och ger ramar 
för tillväxtprogrammen. Tanken är att utvecklingsplaneringen skall 
kunna samverka med kommunernas översiktsplaner. 

Regionplanering enligt plan- och bygglagen bedrivs idag i Stock-
holms län och i Göteborgsregionen. I Stockholm län utgör lands-
tingets regionplan, rufs 2001, samtidigt det regionala utvecklings-
programmet för länet. 

I förordningen om regionalt tillväxtarbete stadgas att samord-
ning med kommunernas översiktliga planering skall eftersträvas i 
det regionala tillväxtarbetet.4 Men tanken är också att de regionala 
programmen skall kunna påverka den översiktliga planeringen. Det 
kommunala planmonopolet består emellertid och det är på den kom-
munala nivån som de goda intentionerna på regional nivå med fy-
siska konsekvenser måste förankras och förverkligas. 

24-timmarssamhällets påfrestningar
I detta arbete är inte bara fysiska eller rumsliga aspekter betydelse-
fulla utan också tiden. Här är tidsgeografin användbar eftersom den 
betonar både tidens och rummets betydelse för människors handlan-
de. Utgångspunkten är att en människa aldrig kan vara på två ställen 
samtidigt och heller inte försvinna för en stund. Det låter självklart 
men många försöker idag leva som om det varken finns fysiska eller 
tidsmässiga begränsningar.

Men en planering som syftar till att skapa social hållbarhet måste 
ta hänsyn till att dygnet bara har 24 timmar. Det är särskilt viktigt för 
dem som arbetar för ökad jämställdhet, en aspekt som blir extra tyd-
lig i diskussioner om regionförstoring och pendling. Här måste man 
vara medveten om att det behövs tid inte bara för betalt arbete och 
för fri tid, det vill säga för fritidssysselsättningar. Det behövs också 
tid för det obetalda arbetet, det som faktiskt är en förutsättning för 
det betalda arbetet. Ofta saknas en medvetenhet om detta, om vilka 
krav det obetalda arbetet ställer och hur mycket tid det faktiskt tar. 
Oftast räknas tid för obetalt arbete in i fritiden vilket rimmar dåligt 
med verkligheten. 
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k a P i t e l  1

Jämställdhet är en kunskapsfråga
Jämställdhet är framförallt en fråga om kunskap, i det här samman-
hanget i dubbel bemärkelse. Det gäller dels att förstå vad integrering 
av jämställdhet i just planering innebär och vilka konsekvenser det 
får för planeringsprocessen, dels att utveckla det kunskapsunderlag 
som varje enskilt planeringsarbete bygger på.

För att kunna arbeta för ökad jämställdhet måste man till att börja 
med förstå hur ojämställdhet skapas och återskapas. Här är genus-
perspektiv ett hjälpmedel för att se på världen från ett annat håll. 

Vad händer då när man tar på sig genusglasögonen? Ganska 
mycket, både i vår alldeles vanliga vardag och i planeringens praktik. 
Inte minst handlar det om ett annorlunda sätt att tänka kring det 
som ofta tas för givet. Det är spännande men också utmanande och 
svårt eftersom ett genusperspektiv innebär att ens egna fördomar och 
begränsningar plötsligt blir synliga.

Genusperspektivet innebär att utmana normer i form av invanda 
rutiner i planeringsverksamheten. Det är inte gjort i en handvänd-
ning och inte något som låter sig göras utan att dra nytta av erfaren-
heter från både genusforskning och planeringsteori. Inget av dessa 
är något självändamål utan skall ses som hjälpmedel för att utveckla 
praktiken.

När det gäller att bryta invanda mönster har tanken om den re-
flekterande praktikern, hämtad från filosofen och urbanteoretikern 
Donald Schön, varit en inspirationskälla.5 Han framhåller att män-
niskor som arbetar i yrken som i stor utsträckning bygger på tyst 
kunskap ibland måste stanna upp och reflektera över vad de håller 
på med. Schön betonar att ett problem måste formuleras innan det 
kan lösas. Detta är något som inte alltid ägnas tillräcklig uppmärk-
samhet. Boken handlar därför både om problemformulering och om 
metoder för problemlösning. 

Alla längtar vi efter enkla lösningar men sådana finns inte i den 
här boken. Jämställdhet är inte något som ordnas i en handvändning. 
Istället för att presentera enkla verktyg är boken därför uppbyggd 
kring en diskussion om hur själva planprocessen kan utvecklas för 
att kunna bidra till att jämställdhetsmålet uppnås. Successivt kom-
mer skärpan i de nya glasögonen att växa fram. 
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1 inledning 

Från igår till imorgon 
Boken är upplagd som en resa från igår till idag och in i framtiden. 
Den börjar med en tillbakablick över stadens historia ur ett genus- 
och kvinnoperspektiv. Mycket har förstås förändrats när vi jämför 
med situationen för 50 eller 100 år sedan. Vissa idéer om kvinnors 
rätta plats i samhället lever dock kvar som tankestrukturer så segli-
vade att vi kanske inte ens är medvetna om dem. 

Kvinnors och mäns situation idag illustreras därför bland annat 
med hjälp av aktuell statistik. Det är den ojämställdheten som dagens 
samhällsplanering skall hjälpa till att råda bot på. Lagstiftning och 
krav på jämställdhet ställda av riksdagen skall styra arbetet. 

Men enbart påbud räcker inte för att skapa förändringar. De 
kan till och med leda till kontraproduktiva åtgärder, som att dagens 
könsroller förstärks istället för att lösas upp. För att komma åt hur 
ojämställdhet skapas och vidmakthålls, måste planeringens praktik 
studeras med välputsade genusglasögon. 

Nästa steg är att fundera på hur planeringen kan omformas för att 
möta de nya krav som jämställdhetsmålet tydliggör. Hur kan kun-
skapsunderlaget för planeringen utvecklas och i vilka traditionella 
planeringsområden är det speciellt viktigt att lyfta fram genusper-
spektivet? Goda exempel kan vara till hjälp för att komma in i nya 
planeringsrutiner. I ett avslutande kapitel görs några reflektioner. 
Bland annat jämförs bokens förslag till hur planeringen kan verka 
för ett jämställt samhälle med verktyg som ofta föreslås.

Medan kapitel två till nio vill ge en solid grund att stå på när det 
gäller att hantera frågor om jämställdhetsmål och genusperspektiv i 
relation till fysisk planering diskuteras i efterföljande kapitel mer el-
ler mindre etablerade planeringsområden ur just ett genusperspektiv. 
Eftersom den här boken inte är en fullständig handledning i plane-
ringens praktik ges i dessa kapitel tips om litteratur för vidare studier. 
För kapitel två till nio får däremot referenslitteraturen tjäna som ex-
empel på lämplig bredvidläsning. Då kapitlen länkar i varandra är 
det bra att läsa dem i ordning, i alla fall första gången. Men om man 
av något skäl inte vill det, eller vill återvända för att repetera något 
stycke, har vi underlättat läsandet genom att regelbundet hänvisa 
mellan kapitlen och ibland också upprepa vad som sagt tidigare.
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2 En annan historia 
om staden

V ems är staden? Svaret kan tyckas självklart. Den tillhör 
naturligtvis alla, både dem som bor där och dem som är 
på besök. 

Men staden är också fylld av gränser, en del synliga, 
andra dolda. Många är satta genom gårdagens stadsbyggande. Även 
om de inte längre är uttalade lever de kvar och påverkar, ofta på ett 
omedvetet plan, vårt sätt att leva och röra oss. 

Det finns fortfarande de som menar att en ensam kvinna i kort 
kjol och höga klackar inte hör hemma i en mörk park på natten. Om 
något skulle hända henne anses hon av vissa ha åtminstone del av 
skulden. Vad hade hon där att göra? I sådana tankar ljuder ett eko 
av en tid då kvinnor som rörde sig ensamma på stadens gator kunde 
misstänkas för att vara prostituerade.

Den moderna stadens historia handlar, bland mycket annat, om 
gränser mellan könen. Men den är samtidigt en berättelse om frihet. 
Den brittiska urbanteoretikern Elizabeth Wilson beskriver staden 
som en mångfärgad mantel som fyller många syften. Den är samti-
digt »en förklädnad, en tillflykt, ett äventyr, ett hem.«1

Kvinnor i det offentliga rummet
Genom historien har kvinnor när tillfälle givits, ofta i tider av eko-
nomisk uppgång, flyttat fram sina positioner. Ett exempel är de kvin-
nostäder (eller snarare kvinnostadsdelar) som under namnen Begui-
nage eller Begijnhoven existerade från 1200-talet, bland annat i Bel-
gien.2 Det fanns de som var så stora att de utgjorde en stad i staden. 
Precis som i klostren var invånarna ogifta. Det var inte förbjudet 
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att gifta sig men den som gjorde det måste flytta. Innanför murarna 
rådde ett klassamhälle men även arbetarkvinnorna var ekonomiskt 
självständiga. På dagarna kunde kvinnorna röra sig fritt ut och in i 
den större staden men på kvällarna stängdes grindarna. Rörelsefri-
heten begränsades alltså men området innanför muren var tryggt 
även under de mörka timmarna. Trots att livet i kvinnostäderna till 
stor del handlade om andliga frågor betraktades de av kyrkan som 
ett hot mot den rätta läran. I slutet av 1400-talet försvagades de för 
att så småningom försvinna och falla i glömska. 

När storstäderna, i industrialismens spår, växte fram på 1800- talet 
uppfattade många dem som ohanterliga, farliga och främmande. De 
beskrevs ofta, till exempel av Charles Dickens i Oliver Twist, som ett 
smutsigt, myllrande och riskfyllt helvete på jorden. Samtidigt erbjöd 
de glittrande och lockande miljöer där samhällets gränser inte längre 
fungerade som tidigare.3 

Kvinnor som förvaltade egendom, eller vars yrkesutövning kräv-
de det, kunde röra sig i det offentliga rummet. Men för de flesta gällde 
att de kunde misstänkas för att vara prostituerade om de vistades 
på gatorna utan manligt förkläde, särskilt på kvällarna. Begreppet 
offentlighet i samband med kvinnan hade en negativ laddning så till 
den grad att det blev likhetstecken mellan offentlig kvinna och pro-
stituerad.4

Wilson daterar besattheten av prostitutionsfrågan till slutet av 
1800-talet och hävdar att det inte enbart handlar om att prostitu-
tionen ökade utan också om en underliggande oro över de många 
kvinnor som plötsligt rörde sig ensamma på gatorna, utom räckhåll 
för mäns kontroll. Hon beskriver både staden och kvinnan i den som 
en sfinx som lockar och attraherar men vars sexualitet måste tämjas. 
Som hon ser det, har mäns sexualitet och rädsla för kvinnor bestämt 
mycket av stadens planering och rum.

Även i Sverige kallades de prostituerade kvinnorna för offentliga 
kvinnor. Ända fram till 1921 kunde de kontrolleras genom prostitu-
tionsreglementeringen vars syfte var att, av omtanke om köparna, se 
till att de var friska och inte bar på några könssjukdomar. Ett ytterli-
gare syfte med 1800-talets reglementering var att kontrollera deras 
rörelser i stadens rum. Mäns rätt att köpa sex ifrågasattes däremot 
inte vid den här tiden.5
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Hemmet kvinnors rätta plats 
Kvinnans rätta plats ansågs vara hemmet, vars centrala roll för sam-
hället betonades starkt vid förra sekelskiftet. Det sågs som en fast 
punkt i en tid som präglades av rörlighet och framväxten av en bor-
garklass. Ellen Key framhöll till exempel kvinnans roll som bärare av 
en »samhällsmoderlighet«.6

Argument för att begränsa kvinnors rörelsefrihet hämtades också 
från religionens tankesystem, inte minst från Luther, som hävdade 
att kvinnans kallelsegärning skulle utföras i hemmet och mannens i 
det offentliga. Detta djupt förankrade tankesystem är en del av för-
klaringen till att det tagit så lång tid för kvinnor att erövra en plats 
i offentligheten. Kvinnors växande politiska engagemang i fattig-
vårdsstyrelser, barnavårdsnämnder och liknande för ca 100 år sedan 
välkomnades, trots att kvinnor inte hade rösträtt. Det sågs som en 
utvidgning av den goda moderns plikter och en del av den privata 
sfären. Därmed hotades inte männens position i offentligheten.7 

ellen key framhöll, när hon höll ett föredrag om arkitektyrket, 1886: 

inom arkitekturen, denna den manligaste af alla de sköna kons ter na, torde väl 
kvinnan knappast komma att skapa nya stilar eller monumentala storverk. men 
genom att skaffa sig yrkesduglighet som arkitekt skulle kvinnan någon gång som 
självständig, annars som assistent hos de manliga arkitekterna, komma att i stort 
öfva samma inflytande på hemmets anordningar, som hon i allmänhet öfvar, när 
en familj åt sig bygger ett hus. 

På detta fick hon svar från ellen idström: 

skall mannen ha på sin lott ornamentiken, kvinnan inläggningen av slaskrören? 
hvilken härlig sämja mellan könen eller hvilken rasande strid om utrymmet mel-
lan den marmortrappsbyggande mannen och den solbarnkammarinredande 
 kvinnan. 

rudberg, eva (1992) s. 10
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Varuhus för kvinnors offentlighet
Med tiden ökade dock kvinnors rörelseutrymme. Framväxten av de 
stora varuhusen innebar att det blev möjligt för borgerskapets kvin-
nor att på egen hand, utan sällskap av en man, besöka någon annan 
offentlig plats än kyrkan.8 I New York avdelades en speciell sträcka 
av Broadway, The Ladies Mile, för kvinnors konsumtion. Varuhusen 
byggdes så att konsumenterna kunde slinka in genom porten och väl 
inne gå runt bland olika avdelningar och rum, dolda för offentliga, 
det vill säga manliga, blickar. Varuhusen handlade inte enbart om 
konsumtion, de var också en plats där kvinnor köpte sig den frihet 
som egen tid innebär.

Hotellvestibuler var en annan form av mellanzon där kvinnor till-
läts uppehålla sig. Eftersom stadens restauranger, caféer och barer 
ansågs som opassande lokaler för kvinnor kompletterades varuhu-
sen så småningom med sådana. Kritikerna ansåg att varuhusen var 
en plats för moraliskt och sedligt förfall, ett ställe där kvinnor kunde 
förledas till snatteri eller skörlevnad för att få råd att köpa det de ville 
ha. 

För hundra år sedan var 
den offentliga miljön i stort 
sett förbehålllet män. men 
varuhusen blev tidigt en frizon 
som tillät kvinnor att inte bara 
konsumera varor utan också 
att träffas utanför hemmet. 
Julmarknad i k. m. lundbergs 
varuhus i stockholm.

byts ut mot högupplöst!

duplexkurva mailas med jobbet!
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Utopier av män för män
Bland dem som debatterade städernas utveckling under det sena 
1800-talet utvecklades olika läger; de som bejakade flanören i sta-
den, de som ville skapa ordning och reda genom att planera och de 
som romantiserade den lantliga idyllen. Wilson beskriver några olika 
varianter av modellsamhällen som växte fram under 1900-talet som 
försök att återfå kontrollen över kvinnorna.9

I trädgårdsstaden, lanserad av Ebenezer Howard, skulle invånar-
na slippa avgaserna och bullret i staden för att istället få njuta av frisk 
luft och grön miljö. Trädgårdsstaden erbjöd en fristad från stadens 
nackdelar och frestelser som alkohol och promiskuitet samtidigt som 
fördelarna i form av närhet till kultur och nöjesliv fanns kvar. Många 
radikala, inte minst kvinnor, attraherades av trädgårdsstaden. Den 
innebar emellertid ingen förändring av de traditionella könsrollerna. 

ebenezer howards 
 klassiska illustration för  
att visa på trädgårds-
stadens förtjänster. 
men trots ett visionärt 
tänkande utgick den från 
traditionella könsroller.
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I trädgårdsstaden var det självklart kvinnan som hade ansvar för 
hem och hushåll medan mannens plats var i offentligheten. 

Le Corbusier, en av de främsta företrädarna för modernismen, var 
uttalad motståndare till förorter. Hans tänkta framtidsstad byggde 
på utökade offentliga tjänster där maten skulle tillagas och ätas på 
kommunala restauranger, tvätten tvättas i tvätterier och barnen fost-
ras »vetenskapligt« på daghem. Men syftet var inte att kvinnorna 
skulle kunna yrkesarbeta. Tanken var istället att de skulle hålla sig 
fräscha och utvilade till dess maken återvände från sitt arbete. Le 
Corbusiers tankevärld hade inte jämställdhet som ideal utan byggde 
på strikt åtskillnad mellan könen och var dessutom elitistisk. Det 
var inte alla kvinnor som skulle slippa arbeta, tvätterier och övriga 
institutioner skulle skötas av arbetarklassens kvinnor. Wilson tolkar 
Le Corbusier så att han ansåg att modernismen ryckt bort kvinnorna 
från hemmet. Hans lösning skulle återföra dem dit. Som en extra 
bonus skulle arbetslösheten minska. 

Såväl trädgårdsstaden som Le Corbusiers stadsplaneidéer fick 
stort genomslag efter andra världskriget. Men synen på kvinnan som 
hemmafru ifrågasattes redan på 30-talet i Sverige av bland andra 
Alva Myrdal. Hon förespråkade kollektivhus med service, storbarn-
kammare och anställd personal för att underlätta kvinnors utträde i 
yrkeslivet. 

Folkhemmet byggs
I Sverige slog grannskapsplaneringen igenom under 1940-talet. 
Forskare som Mats Franzén och Eva Sandstedt har beskrivit kon-
sekvenserna för kvinnorna och familjelivet. Även de ser staden som 
i huvudsak mäns konstruktion men framhåller att det vid den här 
tiden fanns ett medvetet program för den reproduktiva sfären, den 
som handlar om familj och barn.10

En grannskapsenhet skulle bestå av 3 000–10 000 invånare. Där 
skulle finnas bostäder, framförallt för barnfamiljer, gemensamhets-
anläggningar i form av hobbylokaler, tvättstuga, lekplatser nära 
bostaden men också restaurang, bio och affärer. Gränsen mot den 
övriga staden skulle vara tydlig och arbetsplatserna finnas någon 
annan stans. Funktionalismens anda var tydlig.
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Franzén och Sandstedt ser grannskapsplanering som en del av 
den socialstatliga lösningen av befolkningsfrågan. Familjen skulle 
stärkas och hemmet rationaliseras. Kvinnorna skulle ägna mer tid åt 
barnen och medborgerliga aktiviteter. Daghem och lekskolor skulle 
komplettera men inte ersätta hemmen. 

Det var fortfarande kvinnan som skulle ägna sin tid åt hemmet 
och familjen men hon skulle göra det på ett nytt och modernare sätt. 
Kvinnorna skulle vara en sammanhållande kraft mellan hemmet och 
det offentliga livet i skapandet av folkhemmet. 

Kvinnors visioner
I och med kvinnors ökade yrkesarbete på 60-talet krävdes nya lös-
ningar för att förena arbete och familj. I spåren av vänstervågen 1968 
växte nya tankar fram. 

Författaren Ingrid Sjöstrand lanserade »Samhem«, en vision om 
ett boende byggt på gemenskap som fick stor uppmärksamhet men 
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aldrig förverkligades.11 Den första nordiska konferensen Bygga och 
bo på kvinnors villkor hölls i Kungälv 1979 och följdes av flera. I 
Sverige bildades Kvinnors byggforum som dels fungerat som re-
missorgan och opinionsbildare, dels kommit med praktiska förslag 
i samband med olika bomässor. Athenahuset i Örebro från 1992 är 
ett exempel på ett annorlunda hus med välkomnande trapphus och 
praktiska detaljer som vägghängda, lättstädade toaletter.

I början av 1980-talet lanserades en ny form av kollektivhus (bo i 
gemenskap, big) som till skillnad från 1930-talets inte hade anställd 
personal.12 Istället skulle de boende själva dela på arbetsuppgifterna, 
i det gemensamma matlaget och skötseln av gemensamma lokaler 
och eventuell trädgård. Idag finns, enligt samarbetsorganisationen 
Kollektivhus Nu ett 40-tal hus i Sverige. I dessa finns en tydlig jäm-
ställdhetsambition eftersom män och kvinnor skall dela lika på de 
gemensamma arbetsuppgifterna. 

Kvinnors visioner har till stor del handlat om vardagen, om att 
lyfta upp tyst kunskap och hitta nya former för gemenskap i »det nya 
vardagslivet« som också blev namnet på en nordisk forskargrupp.13 
Man tänkte sig att omsorgen och gemenskapen skulle gå utanför den 
egna bostaden och finnas också på stadsdelsnivå. Där skulle hushål-
let, det offentliga och näringslivet integreras vad gäller lokalt hus-
hållsarbete, lokal omsorg, lokal produktion och lokal förvaltning. 
Detta har tolkats som ett försök att föra ut hemmet i offentligheten. 
Idéerna har emellertid inte fått något praktiskt genomslag. 

Staden måste erövras
Kvinnors kamp för att vara fullvärdiga medborgare är fortfarande 
inte vunnen. Förutom att kunna delta i arbetslivet och politiken gäl-
ler det att kunna röra sig på egna villkor i staden, om »rätten att 
slippa skyddas«.14 Helt enkelt om att få vara likvärdiga medborgare 
i den offentliga sfären.

Än idag tenderar samhällsplanering att se kvinnor som antingen 
omsorgsgivare eller offer. Det är en begränsande uppfattning som 
stämmer illa med dagens verklighet där alla, både män och kvinnor, 
förvärvsarbetar, har ansvar för hem och familj och deltar i samhällets 
utveckling.
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För kvinnor var – och är – staden ett befrielseprojekt, ett sätt att 
komma ifrån seglivade patriarkala och förtryckande strukturer. Kvin-
nor har större benägenhet än män att flytta in till städerna, lockade 
av möjligheterna till försörjning, utbildning, kultur och självstän-
dighet. Mönstret finns även på global nivå.15 I tredje världen lämnar 
kvinnor, som upplever sig förtryckta, landsbygden för att tjäna egna 
pengar och leva ett fritt, eller åtminstone friare, liv. 
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bland kan det kännas som om vi inte alls rör oss mot ett mer 
jämställt samhälle. Så är det inte. Även om mycket återstår är det 
faktiskt väldigt mycket som har hänt. Det kan vara bra att ibland 
kasta en blick i backspegeln för att se hur radikalt både kvinnors 

och mäns liv förändrats på relativt kort tid.
Det är inte ens hundra år sedan kvinnor fick rösträtt och först 

1950 blev även mödrarna förmyndare för barnen. Här tar vi av-
stamp i 1960-talet då kvinnors marsch ut på arbetsmarknaden tog 
fart på allvar.

60-talet: Kvinnans villkorliga frigivning
År 1960 var lönediskrimineringen helt laglig. Särskilda, och lägre, 
kvinnolöner fanns till och med inskrivna i kollektivavtal. Hemma-
frun var idealet inom arbetarrörelsen och praxis inom överklassen. 
Det var arbetsgivarna, snarare än fackföreningsrörelsen, som ville 
lösa bristen på arbetskraft genom att locka kvinnorna ut på arbets-
marknaden. 

År 1961 blev den unga liberalen Eva Mobergs pamflett Kvinnans 
villkorliga frigivning startskottet för en intensiv debatt.1 I den kriti-
serar hon Alva Myrdals tal om kvinnans dubbla roller, i hemmet och 
i arbetet, och hävdar att både män och kvinnor har såväl rätt som 
skyldighet att ta hand om sin avkomma. Och varför uppmuntrade 
man inte pojkar att välja husmorsyrket om nu detta ansågs så för-
nämligt? Ett välkänt citat är följande: »Fullt arbetsföra kvinnor skall 
inte kunna bli försörjda i och med äktenskapet, och fullt arbetsföra 
män skall inte heller kunna hålla sig med en oavlönad, nitisk och 
oegennyttig hushållerska.«2 
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Moberg anklagades för att vilja krossa familjen, själv menar hon 
att hon bara ville öppna den. Begreppet könsroll lanserades. Och 
eftersom det var könsrollerna som ställde till det, för både män och 
kvinnor, kunde man göra om dem och skapa en ny roll, en män-
niskoroll. 

Åsikterna gick emellertid isär. Inom arbetarrörelsen fanns de som 
ville införa en hemmafrulön medan andra hävdade rätten till arbete 
också för kvinnor. 

År 1964 var en miljon kvinnor registrerade som hemmafruar men 
i verkligheten lönearbetade många, bland annat med städning och 
sömnad. Lantbrukarhustrur registrerades som hemmafruar fram till 
1965, trots att de de facto arbetade i jordbruket. 
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Löneskillnaderna var fortfarande stora. En kvinnlig industriar-
betares lön var i genomsnitt 70 procent av en manlig arbetares. Men 
lo:s solidariska lönepolitik förändrade läget, fram till 1980-talet 
minskade löneskillnaderna mellan män och kvinnor kraftigt. Inom 
tjänstemannafacket tco gjordes ingen liknande satsning och där 
skedde inte heller samma utjämning.

Kvinnors ställning var på många sätt svag. Våldtäkt inom äkten-
skapet var till exempel inte något brott förrän 1965. I politiken var 
andelen kvinnor inte högre än tio procent och det obetalda arbetet 
var högst ojämlikt fördelat. I slutet av 60-talet ägnade 90 procent av 
de gifta männen mindre än en timma per vecka åt hushållsarbete. 
Barnomsorg i dagens mening fanns knappt. 

70-talet: Kvinnorörelsens start
Vänstervågen som 1968 svepte in även över Sverige dominerade hela 
1970-talet. Ordet jämställdhet användes allt mer, framförallt av poli-
tiker, för att beskriva relationen mellan män och kvinnor. År 1971 in-
fördes särbeskattning, vilket innebar att det lönade sig mycket bättre 
för kvinnor att lönearbeta än tidigare. Kvinnor blev i skattehänse-
ende betraktade som självständiga individer i relation till maken. Det 
blev början på slutet för den, historiskt sett korta, hemmafruepoken 
i Sverige. Året därpå antogs jämställdhet för första gången som ett 
politikområde i budgetpropositionen.

Kvinnorörelsen, med Grupp 8 som en av de tongivande organisa-
tionerna, krävde daghem åt alla, fri abort, lika lön och sex timmars 
arbetsdag. Många viktiga reformer genomfördes, bland annat rätten 
till abort och föräldraförsäkringen, som inte blev en mödraförsäk-
ring för att markera att även män var föräldrar.

Barnomsorgen började byggas ut men bara vart åttonde barn hade 
dagisplats. Papporna använde knappt en procent av alla föräldrada-
gar. Småbarnsföräldrar fick rätt till sex timmars arbetsdag 1979 men 
ingen ersättning för den förlorade inkomsten. 

Kvinnliga industriarbetares löner hade nu stigit till 80 procent av 
männens men arbetsmarknaden var fortsatt starkt könssegregerad. 
Långt mer än hälften av alla anställda inom offentlig förvaltning, 
utbildning, sjukvård och social verksamhet var kvinnor. 
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År 1970 var kvinnors förvärvsfrekvens 53 procent. Ungefär 40 
procent av kvinnorna arbetade deltid, något som gjorde det möjligt 
för dem att fortsätta ta huvudansvaret för hemmet och barnen. 

Fram till mitten av decenniet var män oftare sjukskrivna än kvin-
nor. Då bröts mönstret så att mäns ohälsa minskade samtidigt som 
kvinnors ökade. Det är en trend som hållit i sig.

Könsbaserat våld började diskuteras på allvar och de första kvin-
nojourerna startade. Synen på prostitution blev föremål för intensiv 
debatt sedan den statliga sexualbrottsutredningen 1976 föreslagit 
att lagen om grovt koppleri skulle avskaffas, att incest skulle bli tillå-
tet och att våldtäkter inte skulle ses som sådana om kvinnan tidigare 
visat ett sexuellt intresse. Kritiken ledde till att utredningen lades ned 
och en ny tillsattes.3

Även om kvinnor i allt högre grad sökte sig till universiteten var 
utbildningsväsendet starkt könssegregerat. Närmare 75 procent av 
läkarstudenterna var män medan det motsatta gällde för socionom-
utbildningen. Forskarutbildningarna bestod till 75–80 procent av 
manliga studenter. Tre procent av professorerna var kvinnor. 

Nio av tio rektorer och fyra av tio folkskollärare var män – den 
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»feminisering« av skolan som diskuteras idag hade ännu inte inträf-
fat, delvis på grund av den kvotering som funnits för att få män till 
lärarutbildningarna.

I politiken ökade jämställdheten. År 1971 var 14 procent av riks-
dags leda möterna kvinnor och några val senare, 1979, hade ande-
len fördubblats till 28 procent. Med kvinnorna kom nya frågor in i 
politiken. Kvinnliga och manliga väljare har olika värderingar, nå-
got som främst beror på deras olika livsbetingelser. Kvinnor är, som 
grupp, mer intresserade av miljö, sociala frågor och sjukvård, män 
av ekonomi och skatter.4 

80-talet: Jämställdhetslag och Jämo
År 1980 trädde jämställdhetslagen i kraft och Sverige fick, som första 
land i världen, en jämställdhetsombudsman, Jämo, som både är en 
person och en myndighet.

Pappa-kom-hem-kampanjer hade pågått sedan föräldraförsäk-
ringen infördes 1974 men inte haft så stor effekt. Därför infördes 
1980 de särskilda pappadagarna, tio dagar som får tas ut i samband 
med förlossningen. 

Tvåförsörjarfamiljen var nu en realitet. År 1980 förvärvsarbetade 
79 procent av kvinnorna med barn under sju år och 98 procent av 
männen. Hälften av kvinnorna arbetade deltid men klasskillnaderna 
hade minskat. Varken förr eller senare har hushållens disponibla in-
komster varit så jämnt fördelade som i början av decenniet. Några år 
senare började lönespridningen att öka igen.

År 1981 börjar misshandelsstatistiken delas upp på kön, fram till 
dess hade mäns våld mot kvinnor till stora delar varit osynligt. Kvin-
nomisshandel lades under allmänt åtal och synen på våldtäkt skärp-
tes i brottsbalken. Mansrollen började diskuteras på allvar, bland an-
nat i Arbetsgruppen för mansrollen som regeringen tillsatte 1983.

Skilsmässorna ökade; 30 procent av barnen som föddes runt 1980 
fick uppleva skilsmässa och lära sig pendla mellan föräldrarna. 

Sverige fick med centerpartisten Karin Söder sin första kvinnliga 
partiledare 1985. Samma år bestämde riksdagen att dagisköerna 
skulle byggas bort så att det 1991 skulle finnas plats för alla barn 
över ett och ett halvt år.
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År 1986 var andelen kvinnor i centrala statliga styrelser 17 pro-
cent, sju år senare hade den stigit till 37 procent. I det privata närings-
livet var det sämre ställt och allra sämst var situationen i börsbolagen 
där bara enstaka kvinnor fanns i ett fåtal styrelser. År 1989 var ande-
len kvinnor på toppositioner i näringslivet bara en procent jämfört 
med 31 procent i politiken. Totalt innehades 13 procent av samhäl-
lets toppositioner av kvinnor. 

90-talet: Utbyggd barnomsorg och nya lagar
Nästan alla småbarnsmammor förvärvsarbetade, men kvinnors yr-
kesliv såg annorlunda ut än mäns. År 1990 hade dubbelt så många 
kvinnor som män (tio respektive fem procent) tidsbegränsat förord-
nande. Fyrtiofem procent av kvinnorna men bara åtta procent av 
männen arbetade deltid. 

Många kvinnor ingick i personalpool, hade säsongsbegränsade 
förordnanden, eller rörde sig mellan olika typer av arbeten, ut-
bildningar, föräldraledigheter och arbetslöshetsperioder. Det som i 
debatten betraktades som onormala arbetsvillkor var normalt för 
många kvinnor. Den statliga löneskillnadsutredningen 1992 visade 
att det fanns betydande lönediskriminering.

Barnomsorgen hade byggts ut och omfattade nu 64 procent av 
förskolebarnen. För att få män att ta barnledigt infördes en pappa-
månad 1995 som till skillnad från resten av föräldraledigheten inte 
kunde överföras till mamman. Effekten blev dock låg.

År 1998 infördes kvinnofridslagen som bland annat innebär att upp-
repade kränkningar kan leda till strängare straff. Samma år förbjöds 
könsstympning av kvinnor. Året därpå kom lagen om förbud mot köp 
av sexuella tjänster. Lagen straffar bara köparen, inte säljaren. 

00-talet: Långt kvar
År 2005 fick kvinnor för första gången på 30 år en något bättre lö-
neutveckling än män, 3 procent jämfört med 2,6. Men lönediskrimi-
neringen består. Kvinnor har i genomsnitt 92 procent av mäns löner 
– efter att man korrigerat för skillnad i utbildning, ålder och yrke. 
Skillnaden är större bland tjänstemän än bland arbetare.
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De 30 största yrkena 2007. 
den köns uppdelade arbetsmarknaden består 
ännu på 2000-talet, visar sCB:s statistik.
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Antal uttagna 
examens bevis  
i högskolans grundut-
bildning läsåret 2006/ 
07 efter område.  

att arbetsmarknaden 
ser ut som den gör har 
 rötter i utbildnings-
systemet. högskolan är 
fortsatt  segregerad, med 
få kvinnor på  tekniska 
 utbildningar och få män 
på vård utbildningar.

Det är också långt kvar till jämställdhet när det gäller ansvaret för 
barn. Bara trettio procent av papporna i lo-familjerna har tagit ut 
mer än de två månader som nu är reserverade för papporna. Bland 
tco-fäderna är siffran 40 procent och för saco-papporna 50 pro-
cent. Av samtliga föräldradagar tar män inte ut mer än 20 procent. 
De så kallade vab-dagarna för vård av sjukt barn är mer jämnt förde-
lade, 2006 tog papporna ut 33 procent av dagarna.

I barnomsorgen har mycket hänt. År 2003 hade 90 procent av alla 
3–6-åringar plats i förskolan. Andelen barn under sex år som har en 
heltidsarbetande mamma har fördubblats sedan åttiotalet, från 15 
till 30 procent.

Även när det gäller makt och inflytande är förändringarna stora. 
Jämfört med 1989 har andelen kvinnor på samhällets toppositioner 
fördubblats, från 13 till 25 procent. Politiken är mest jämställd med 
45 procent kvinnor. Minst jämställt är det fortfarande i näringslivets 
topp där andelen kvinnor bara är fem procent. Dessutom är arbets-
marknaden, inte minst vid jämförelse med andra eu-länder, fortsatt 
starkt könssegregerad.

Skolan har blivit allt mer kvinnodominerad. År 2007 var 69 pro-
cent av lärarna och 57 procent av rektorerna kvinnor. Bara på gym-
nasiet råder jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga lärare. 

Antal uttagna examensbevis i högskolans  
grundutbildning läsåret 2006/07 efter område
Antal och könsfördelning (%)
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Chefer och samt-
liga anställda inom 
privat och offentlig 
sektor 2006.  

den offentliga sektorn 
är fortfarande lika 
 kvinnodominerad som 
den privata är mans-
dominerad. i båda är 
chefen oftast en man.

Flick- och pojkskolan består med mycket få pojkar på omvårdnads-
programmet och lika få flickor på byggprogrammet. Men utbild-
ningsmässigt har kvinnor gått om män inom de flesta områden. Av 
studenterna på högskolorna är 60 procent kvinnor, men andelen 
minskar ju längre upp i hierarkin man kommer. Bara 17 procent av 
professorerna var kvinnor 2006.

Det sexualiserade våldet förblir ett stort problem. År 2005 polis-
anmäldes enligt brottsförebyggande rådet knappt 4 000 våldtäkter, 
att jämföra med 600 anmälningar 1965. Fortfarande är det oklart 
hur många av våldtäkterna som verkligen rapporteras. En del av 
den ökning som skedde 2006 beror på att lagen ändrats så att en 
del gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande nu 
bedöms som våldtäkt. Annat kan bero på att fler anmäler eller att 
våldet ökar. 

Mörkertalet är stort också vad gäller andra former av könsbase-
rat våld. Mellan 1995 och 2005 ökade antalet polisanmälningar om 
misshandel mot kvinnor med nästan 30 procent. Brottsförebyggande 
rådet uppskattar att endast vart femte fall anmäls till polisen.

Ensamhushållen har blivit fler. Vid millennieskiftet levde 30 pro-
cent av befolkningen i sådana. Antalet ensamma föräldrar, framför-
allt mammor, har också ökat. Vart femte barn levde 2003 med en 
ensamstående förälder. Konflikter om hushållsarbete och bristande 
jämställdhet har blivit en vanlig grund för skilsmässa.5 

Antal uttagna examensbevis i högskolans  
grundutbildning läsåret 2006/07 efter område
Antal och könsfördelning (%)
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4 Därför  
jämställdhet 

egreppen jämlikhet och jämställdhet blandas ofta ihop. 
Båda handlar om människors lika värde, men medan jäm-
likhet inbegriper alla individer är jämställdhet ett begrepp 
som fokuserar på jämlikhet mellan just kvinnor och män. 

Jämlikhet inkluderar alltså jämställdhet. 
Som planerare har man en skyldighet att arbeta för jämställdhet. 

Kraven finns uttryckta i såväl lagstiftning som i politiska målsätt-
ningar. De utgör den formella grunden för jämställdhetsarbetet. 

Den första internationella överenskommelse som lyfte fram kvin-
nors och mäns lika rättigheter var Förenta Nationernas deklaration 
om de mänskliga rättigheterna 1948. Den första artikeln slår fast att 
»alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter«. Arti-
kel två säger att ingen åtskillnad får göras på grund av ras, hudfärg, 
kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller 
socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. År 1979 an-
togs Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women (cedaw) av fn:s generalförsamling. Den beskrivs 
ofta som en internationell »bill of rights« för kvinnor. 

Vikten av kvinnors medverkan i planprocessen betonas starkt i 
Agenda 21-arbetet och i dokumenten från fn:s Habitatkonferens 
1998 om städer och bostäder.

EU
För alla verksamheter inom eu finns direktiv och förordningar som 
Sverige är skyldigt att följa. eu:s färdplan för jämställdhet 2006–
2010 omfattar sex prioriterade områden.1 
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Medlemsländerna skall se till att:
skapa samma möjligheter till ekonomiskt oberoende för kvinnor •	
och män, 
ge möjlighet att förena privatliv och yrkesliv, •	
uppnå jämn könsfördelning i beslutsfattandet, •	
utrota alla former av könsrelaterat våld,•	
bekämpa stereotypa könsroller samt•	
främja jämställdhet i utrikes- och biståndspolitiken.•	

Anmärkningsvärt är dock att jämställdhetsfrågor överhuvudtaget 
inte diskuteras inom European Spatial Development Perspective 
(esdp), eu:s program för rumslig, det vill säga fysisk, planering. 

Sverige 
Arbetet för jämställdhet har pågått i minst 100 år, även om själva 
ordet slog igenom först på 1960-talet. År 1972 blev jämställdhet ett 
eget politikområde. 

Jämställdhetslagen kom till 1980 och omfattade arbetslivet och 
senare även högskolorna.2 Den innehåller också ett förbud mot köns-
diskriminering och sexuella trakasserier. År 1980 tillsattes dessutom 
jämställdhetsombudsmannen, Jämo, som är både en person och en 
myndighet.3 Jämo ger råd om hur lagen skall tillämpas, ser till att den 
följs men deltar också i debatten för ökad jämställdhet. Sedan 1995 
finns en jämställdhetsexpert vid varje länsstyrelse. Denna person 
skall bland annat fungera som samordnare för statens, kommuner-
nas, och landstingens jämställdhetsarbete och stötta företag i länet.

Förutom lagen finns det politiskt antagna jämställdhetsmålet 
Makt att forma samhället och sitt eget liv som också utgör titeln på 
den senaste jämställdhetspolitiska utredningen.4

Under detta övergripande mål finns fyra delmål som handlar om 
jämn fördelning av makten och beslutsfattandet i samhället, ekono-
misk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda arbetet och 
ett stopp för mäns våld mot kvinnor. Målet diskuteras utförligare i 
nästa kapitel. 
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Ett annat mål av betydelse för planeringen är det sjätte transport-
politiska målet, antaget av riksdagen 2001. Det utgör ett tillägg till 
tidigare fem mål och anger direkt vad jämställdheten innebär: 

Målet skall vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet 
är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbe-
hov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka trans-
portsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värde-
ringar skall tillmätas samma vikt.5 

Lagar och förordningar
En del av den lagstiftning som berör planering tar upp jämställdhets-
kraven, antingen direkt eller indirekt. Plan- och bygglagens inledan-
de paragraf (den så kallade portalparagrafen) anger att lagen »syftar 
till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållan-
den«.6 Att jämställdhet ingår i begreppet jämlikhet framgår tydligt 
i motiveringen till portalparagrafen och förtydligas bland annat ge-
nom det exempel som togs upp i inledningen.7 (kapitel 1) Någon 
närmare precisering av vad planering för jämställdhet innebär finns 
däremot inte i lagtexten. 

Förslag till en omfattande revidering av plan- och bygglagen pre-
senterades i slutet av 2005.8 Här har hållbar utveckling en framträ-
dande roll och utredningen menar att arbetet för social hållbarhet 
också omfattar jämställdhet. Likaså framhåller den att jämställdhet 
ingår i vad som beskrivs som allmänt intresse. Termen jämställdhet 
finns dock inte i lagtexten utan precis som i gällande lagstiftning in-
kluderas jämställdhet i jämlikhet. Innebörden av jämställdhetsmålet 
för planeringen diskuteras däremot inte alls. 

För de regionala utvecklingsprogrammen, rup, gäller förord-
ning om regionalt tillväxtarbete utfärdat av Näringsdepartementet.9 
Här framhålls att tillväxtarbetet skall »främja en hållbar regional 
tillväxt«. Vägledande för tillväxtarbete är den nationella strategin 
för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 
2007–2013.10 I den framhålls att hållbar utveckling innefattar jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män. 
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När det inte finns något samverkansorgan eller ett regionalt själv-
styrelseorgan ligger ansvaret på länsstyrelsen. Regionalt självstyrel-
seorgan finns idag för Region Skåne och Västra Götalandsregionen, 
medan kommunalt samverkansorgan finns i 13 län. 

Det kan vara värt att notera att miljöbalken varken tar upp jäm-
likhet eller jämställdhet. Det gör inte heller de fyra kommunikations-
lagarna för väg, järnväg, luftfart och sjöfart. 

Som en följd av de lagar och förordningar som finns har olika 
myndigheter tagit fram material för att utveckla jämställdheten. Bo-
verket gav 1996 ut rapporten Hela Samhället, 2006 kompletterades 
den med rapporten Jämna steg. Checklista för jämställdhet i fysisk 
planering. Det transportpolitiska jämställdhetsmålet har medfört 
att ett stort antal rapporter tagits fram av bland andra Vägverket 
och Banverket. Trots goda ambitioner präglas dessa rapporter av 
svårigheterna att tydliggöra vad integrering av jämställdhet i plane-
ringsfrågor innebär. 

Jämställdhetsintegrering 
Ett nyckelbegrepp inom jämställdhetspolitiken är jämställdhets-
integrering eller gender mainstreaming. Det är en internationell stra-
tegi som antogs av fn:s kvinnokonferens i Peking 1995 och vars syfte 
är att föra in jämställdhet i verksamhetens, i det här fallet planering-
ens, huvudfåra i stället för att – som tidigare – ha det som ett eget 
område, vid sidan av. 

Ett svenskt uttryck, är »jämtegrering«. Fördelen med att integrera 
jämställdhet, en strategi som också antagits i Sverige, är att jämställd-
hetsperspektivet finns med i alla led av en beslutsprocess och hos alla 
aktörer. Det uttrycks ibland så att jämställdhetsmålet är ett horison-
tellt eller tvärsektoriellt mål. Det skall inte kunna glömmas bort och 
inte kunna placeras hos en speciell jämställdhetsansvarig utan vara 
en självklarhet i arbetet och något som alla har ansvar för. 

Strategin innebär också att varje departement och politikområde 
har ansvar för jämställdhet inom sitt ansvarsområde. Fysisk pla-
nering är inget eget politikområde men berör eller berörs av, enligt 
statsbudgeten för 2008, åtminstone följande: samhällsplanering, 
bostadsförsörjning och -byggande samt konsumentpolitik; regional 
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utveckling; allmän natur- och miljövård samt kommunikationer.
De myndigheter som är skyldiga att arbeta med jämställdhet i fy-

sisk samhällsplanering är framförallt Boverket, Vägverket, Banver-
ket och Statens institut för Kommunikationsanalys, Sika. Närings- 
och teknikutvecklingsverket, Nutek, arbetar med metodutveckling 
av de regionala utvecklingsprogrammen (rup). 

Det kan alltså inte råda något tvivel om att integrering av jäm-
ställdhet i planeringen är ett krav. Det finns ingen anledning att ställa 
sig frågan om detta skall göras, den viktiga frågan är hur? Vad en 
jämställdhetsintegrering innebär för planeringen har emellertid visat 
sig vara en svår fråga där praktiken visar på många tillkortakom-
manden. 

Systembevarande eller systemförändrande?
Man kan beskriva det faktiska jämställdhetsarbetet utifrån två olika 
modeller. Den första och mest använda innebär att jämställdhets-
arbete skall skapa samma möjligheter för kvinnor som män redan 
har och att göra detta inom det existerande samhällets ramar, ett 
samhälle som i mångt och mycket vilar på fenomenet mannen som 
norm. Den andra syftar till att åstadkomma grundläggande struktu-
rella förändringar i samhället, och på så sätt förändra både mäns och 
kvinnors villkor, något som inte fått lika stort genomslag.11 

Man kan också tala om kvantitativt och kvalitativt förändrings-
arbete. Kvantitativt förändringsarbete handlar om att ha en jämn 
könsfördelning eller representation, till exempel bland tjänstemän. 
Det kan också röra sig om att resurser, till exempel kompetensutveck-
lingsmedel, fördelas jämnt mellan kvinnor och män. Sådant föränd-
ringsarbete utgår som regel från gällande normer och värderingar. 
Kvalitativt förändringsarbete däremot granskar kritiskt en verksam-
het eller organisation och ifrågasätter hur stereotypa föreställningar 
om kön präglar arbetet.12 
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Delat ansvar för hem och omsorg
Det nya jämställdhetsmålet, liksom eu:s färdplan, framhåller tyd-
ligare än tidigare att även strukturella förändringar, systemföränd-
ringar, ingår i jämställdhetsarbetet. Nu betonas att kvinnor och män 
skall ha samma rätt, i det tidigare målet löd texten samma möjlighe-
ter eller, lika villkor, vilket ledde tankarna till att kvinnor skulle få 
samma möjligheter som män, männen skulle inte påverkas. I det nya 
svenska målet liksom i eu:s färdplan betonas också tydligare att det 
vid sidan om arbetslivet finns ett annat liv, knutet till hemmet och fa-
miljen. Både mäns och kvinnors liv skall ge plats för såväl betalt som 
obetalt arbete. Det är alltså kvalitativa förändringar som eftersträ-
vas. Jämställdhetsarbetet innebär att det är både mäns och kvinnors 
ansvar att få denna del av livet att fungera. 

Det ömsesidiga beroendet mellan arbetsliv och familjeliv kommer 
särskilt väl fram när eu kommenterar vad gender mainstreaming 
innebär: 13

Yrkeslivets motsatta sida utgörs av livet utanför arbetsplatsen. Ett 
uppsving av antalet kvinnor i arbetslivet kan inte åstadkommas utan 
att ta hänsyn till både mäns och kvinnors ansvar för hem och familj. En 
bra balans mellan arbete och familj – som gör upp mellan konkurre-
rande tidsanspråk i hemmet och på arbetet – är förutsättningen för att 
öka kvinnors deltagande i arbetslivet och mäns ansvar för hemmet.

Förändringen handlar inte bara om relationen mellan kvinnor och män utan syftar till 
att bryta de strukturer som begränsar kvinnors och mäns liv, som placerar dem inom 
olika ’möjlighetsramar’. det är ett långsiktigt arbete som inte kan begränsas enbart 
till representationsfrågor eller till en strävan efter likartade villkor för kvinnor och män 
så länge som dessa villkor upprätthåller segregering och hierarkisering. det är ett för-
ändringsarbete som dessutom kräver ständig uppmärksamhet på de ’återskapande 
mekanismerna’. det handlar om uppmärksamhet på åtgärder som synes förbättra 
kvinnors villkor men som i själva verket konserverar föreställningar om kön.

Birgitta Jordansdotter (2005) s. 249
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Planeringens syfte är att utforma ett framtida socialt hållbart sam-
hälle, förhoppningsvis mer jämställt än dagens. Den här bokens ut-
gångspunkt är därför att det framförallt är strukturella, kvalitativa, 
förändringar som måste till. Det är alltså de samhällsvillkor, som 
kvinnor och män lever och arbetar i, och som kan förändras genom 
planering, som står i centrum. 

Inte sällan har förslag om jämställdhet inom planering rört frågor 
som har med kvinnliga respektive manliga tjänstemäns och politi-
kers arbetssituation att göra, inte med villkoren för dem som ska 
leva med planeringens konsekvenser. Jämställdhet på arbetsplatsen 
är viktigt men det är inte den som står i fokus här.

Tid för obetalt arbete efter livscykel 2000/01. Timmar per vecka. 

kvinnor, oavsett ålder och familjekonstellation, står för det mesta av det obetalda 
arbetet. Under en vecka utför kvinnor i genomsnitt 28 timmar obetalt arbete och 
män 25 timmar.

0 10

...

...

...

Timmar20 30 40 50

Totalt, 20–64 år

Ungdomar och lägre 
medelålder 20–44 år, 
utan barn ensamstående

sammanboende

ensamstående

sammanboende

ensamstående

sammanboende

ensamstående

sammanboende

Övre medelålder
45–64 år, utan barn

Föräldrar med 
barn 0–6 år

Kvinnor
Män

Få i redo-
visnings-
gruppen

Föräldrar med 
barn 7–17 år
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4 därför jämställdhet  

Hushållens skiftande karaktär 
Familjen och dess välbefinnande har länge varit centralt i den svenska 
välfärdspolitiken. Fokus har legat på den heterosexuella kärnfamil-
jen, men också på ensamstående mödrar. När generalplaner utarbe-
tades på 50-talet kunde man utan vidare tala om att planera en god 
miljö för hemmafruar.14 Men med kvinnokampen och kvinnors ut-
träde på arbetsmarknaden under 60-talet blev det inte längre möjligt 
att ta upp det perspektivet. Planeringen blev i stället »könsneutral«, 
genom att varken kvinnor eller män omnämndes. Därmed blev den i 
realiteten könsblind.

Hushållet eller familjen är och har alltid varit en mångfasetterad 
enhet. Det finns idag en stor grupp hushåll som består av endast en 
man eller kvinna. Det finns såväl ensamstående pappor som mam-
mor med barn och det finns familjer som består av två män eller 
två kvinnor, med eller utan barn. Jämställdhetsarbetet får alltså inte 
inskränka sig till att diskutera könsroller med den heterosexuella 
kärnfamiljen som utgångspunkt och referensram. 

Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning. Barn i åldern 0–17 år.

hushållstyp antal Procent

sammanboende utan barn 1 338 29
sammanboende med barn 904 20
ensamstående kvinna med barn 149 3
ensamstående man med barn 81 2
ensamstående kvinna utan barn 763 17
ensamstående man utan barn 764 17
Övriga familjehushåll 556 12

totalt 4 575 100

Familjehushåll efter hushållstyp 2006. 

kärnfamiljen med mer eller mindre traditionella könsroller står ofta i cent-
rum för planeringen men det är viktigt att komma ihåg att det finns många 
olika typer av familjer. singelhushållen utgör i dag en tredjedel av alla. 
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Planering som en verksamhet
För att få till stånd strukturella förändringar räcker det alltså inte 
med kvantitativa åtgärder som att se till att det finns lika många kvin-
nor som män i en organisation. I stället måste man kritiskt granska 
samhället och planeringen som verksamhet. Jämställdhet skall då ses 
som det politiska målet medan genusperspektivet utgör ett av verkty-
gen att uppnå kvalitativa förändringar. 

Ofta formuleras frågan om jämställdhet i samhällsplaneringen 
som att det gäller att åstadkomma en jämställd planering eller ett 
jämställt transportsystem. Men det är inte planeringen eller trans-
portsystemet som skall bli jämställt. Planeringens och transportsy-
stemets uppgift är att hjälpa människor att leva jämställda liv. Denna 
distinktion är viktig. 

I fortsättningen kommer termen jämställdhet bara att användas 
för det mål som planeringen syftar mot, det vill säga ett (mer) jäm-
ställt samhälle. För att utveckla planeringsprocessen så att vi når dit 
krävs kunskaper från både köns- och planeringsteori. För att starta 
en sådan process är det viktigt att förstå begrepp som kön och genus. 
Det är temat för kapitel 6.
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5 Jämställdhets-
målet och 
 samhällsplanering

vinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv. Det är målet för den svenska jämställd-
hetspolitiken (introducerat i kapitel 4). Under detta över-
gripande mål finns fyra delmål:

1. Jämn fördelning av makt och inflytande i samhället. Kvinnor och 
män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhälls-
medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjlig-
heter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger 
ekonomisk självständighet livet ut.

3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvin-
nor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet 
att ge och få omsorg på lika villkor. 

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

Jämställdhetens kärna
Jämställdhet handlar, precis som jämlikhet, om rättvisa och demo-
krati. Målet för jämställdhetsarbetet är att vi skall kunna leva våra 
liv utan att begränsas av stereotypa föreställningar om vad män och 
kvinnor skall och bör göra. 

Jämställdhetsarbete är alltså framförallt ett demokratiskt arbete. 
Var en av oss skall ha möjlighet att pröva olika sidor av oss själva och 
olika vägar i livet. Vi har rätt att känna oss trygga, ha handlingsfrihet, 
och att bli respektfullt bemötta.1 Därför handlar det om att bryta de 
strukturer som begränsar kvinnors och mäns liv och som placerar 
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kvinnor och män inom olika »möjlighetsramar«.2 Det är just detta 
som jämställdhetsmålet tar fasta på.

Här kan queerperspektivet vara till nytta och hjälpa oss att lyfta 
blicken. Queer är inget enhetligt begrepp men ett sätt att ge det inne-
håll är att beskriva det som »en vidare ram inom vilken människor 
med olika genus- och sexuella identiteter som går på tvärs med det 
normativa idealet kan samlas«.3 

Jämställdhetsarbetet utgår alltför lätt, trots motsatta syften, från 
heterosexuella relationer där föreställningar om manligt och kvinn-
ligt finns djupt rotade och som vi därför har svårt att skaka av oss. 
En orsak kan vara att jämställdhetspolitiken inte problematiserar 
sexualiteten, den bara finns där och tas för given i sin heterosexuella 
skepnad. 

Jämställdhetsmålets relevans för planeringen
Det första delmålet, makt och inflytande, har stor betydelse. Inte 
minst från demokratisk synpunkt är det viktigt att lika många män 
som kvinnor deltar i processen, både som medborgare, politiker och 
professionella planerare. Genom att vara på plats går det att ha infly-
tande när villkoren skall formas. Däremot finns det ingen självklar 
koppling mellan ett stort antal kvinnor i verksamheten och en pla-
nering som bidrar till ett mer jämställt samhälle. Maktfrågan är mer 
komplicerad än så. 

Tron på att det går att skapa jämställdhet genom att öka antalet 
kvinnor bygger på föreställningen att kvinnor beter sig på ett visst, 
»kvinnligt«, sätt, och har specifika behov, kanske också viktiga 
genuskunskaper. Genom att de deltar i planeringen förväntas jäm-
ställdheten komma på köpet, nästan automatiskt.

Så fungerar det knappast. Dels för att genuskunskap inte är nå-
got som följer med på köpet bara för att man är kvinna, dels för 
att jämställdhet inte är något som enbart kvinnor skall ta hand om. 
Tror man att fler kvinnor skall lösa problemet fråntar man männen 
deras ansvar för att få till stånd förändringar. Att forma villkoren 
för beslutsfattandet är ett ansvar för alla, för både kvinnor och män. 
Makten i planeringen måste istället tydliggöras genom att speciellt 
studera hur underordningen sker, det vill säga hur ojämställdhet mel-
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5 Jämställdhets målet och  samhällsplanering

lan könen uppstår och vidmakthålls, genom hela planeringsproces-
sen. Detta utvecklas i kapitel 7.

Delmål två och tre, som handlar om det betalda och det obetalda 
arbetet, är centrala i det här sammanhanget. Det handlar om att ska-
pa rumsliga förutsättningar för att binda samman livet i den privata 
världen med livet i den offentliga sfären och ge dem samma värde och 
status i planeringsprocessen. Detta är något som både kvinnor och 
män har nytta av. 

Jämfört med det tidigare jämställdhetsmålet lyfter det nya mycket 
tydligare fram aspekter som tillhör den privata sfären, det vill säga en 
jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

Den andra sidan av myntet är kvinnors och mäns lika rätt att ha 
ett jobb och kunna försörja sig själva. Planeringen kan varken åstad-
komma att alla får arbete eller sätta stopp för lönediskrimi neringen. 
Däremot kan den bidra till lika möjligheter på arbetsmarknaden ge-
nom att reflektera över och ta hänsyn till möjligheterna att kombi-
nera arbete med familjeliv och fritid. Läge på bostad, arbetsplats, 
handel, skola, daghem och kommunikationer är alla fysiska frågor 
som behandlas i planeringen och som medverkar till att forma män-
niskors vardagsliv kring arbete, familjeliv och fritid. 

Delmål fyra om att kvinnor och män skall ha samma rätt och möj-
lighet till kroppslig integritet har speciell relevans. Även om merpar-
ten av våldet sker i hemmet har planeringen ett stort ansvar för att det 
begränsas i det offentliga rummet. Det är också det delmål som hit-
tills fått störst uppmärksamhet och störst genomslag i planeringen. 

Balans på slak lina 
När jämställdhetspolitiken skall tillämpas inom samhällsplanering-
en är det alltså kvinnor och män ute i samhället som står i fokus, 
inte kvinnor och män på arbetsplatsen. Det handlar inte om könens 
representation, löner och möjligheter till befordran. 

En planering med jämställdhet i fokus skall istället bidra till att 
skapa ett framtida samhälle där jämställdhetsarbetet inte längre be-
hövs. I detta ryms ett dilemma som måste hanteras. Det kan kännas 
som att balansera på slak lina.

Om dagens situation, med olika villkor för män och kvinnor, tas 
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som givna i förslag till förändringar kan resultatet bli att man genom 
planeringen befäster denna situation snarare än förändrar den. 

Om istället framtidens jämställda samhälle tas som utgångspunkt, 
alltså ett samhälle med färre skillnader mellan mäns och kvinnors 
livsvillkor, är det stor risk att kvinnors erfarenheter, önskningar och 
drömmar byggda på dagens villkor negligeras. Dessa erfarenheter 
måste synliggöras på något sätt, men frågan är hur. En praktiker kan 
uppleva att det blir fel hur han eller hon än gör. 

Hur ser då den jämställda framtiden ut? Den som visas i figuren 
ovan och som planeringen skall medverka till att förverkliga? Ett för-
sta steg utgörs av det jämställdhetsmål som antagits av riksdagen och 
som presenterades i sin helhet i början av detta kapitel. Planeringen 
skall medverka till att kvinnor och män har samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Det innebär i korthet och enligt delmålen, 

som planerare måste man arbeta för en situation där jämställdhet råder. 
då kan man inte ha dagens könsmönster som mall.

Ja!

Nej!

Planering för ett
jämställt samhälle

Utgår från olika
erfarenhetsvärldar

Bryter dagens
könsmönster, 
leder till ökad 
jämställdhet

Utgår från en
föreställning om

olika behov

Cementerar
dagens 

könsmönster

Dagens
fysiska strukturer

Morgondagens
fysiska strukturer
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en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, 
jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att 
mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Framtidsbilden kommer att 
utvecklas i kapitel 7.

Behov eller erfarenheter? 
Många förslag för att öka jämställdheten utgår från att beskriva be-
hov, så som i det transportpolitiska målet (kapitel 4). Den under-
liggande tanken är att kvinnors behov skiljer sig från mäns, även 
i framtiden, och att jämställdhetsarbetets uppgift är att lyfta fram 
framförallt kvinnors behov. Behov blir därmed ett begrepp som har 
en klang av oföränderlighet, något som nästan är biologiskt.

Att planera för andras behov kan ses som ett uttryck för den pater-
nalistiska normen (kapitel 6). Istället bör begreppet behov kopplas 
till vedertagna planeringsnormer. Ett exempel är normen om parke-
ringsplatser. Om den säger en bilplats per lägenhet uppstår ett behov 
av hundra bilplatser när hundra nya bostäder byggs. 

Om man utgår från dagens olikheter vad gäller kvinnor och män 
och beskriver dem som uttryck för skilda behov är det dessutom stor 
risk för att cementera den ojämställdhet som finns idag. Risken mins-
kar om vi istället använder ett begrepp som inrymmer förändringar 
och är processinriktat, istället för målinriktat som jämställdhet.

Genus, som det beskrivs i kapitel 6, är ett sådant dynamiskt be-
grepp. Det lyfter fram våra föränderliga föreställningar om vad som är 
lämpligt för kvinnor och män att göra. Genus bör varken kopplas ihop 
med statiska termer som behov eller med biologiska egenskaper. Så-
dant förekommer, till exempel när statistik felaktigt presenteras efter 
genus, inte efter kön. Eller när genus helt enkelt får betyda kvinnor. 

För att betona att vi har att göra med processer kan vi referera till 
erfarenheter som ju till sin karaktär är föränderliga. I dagens sam-
hälle har män och kvinnor olika erfarenheter, även om de också delar 
många. 

Detta blir tydligare om vi tänker oss tillbaks i tiden. Traditionellt 
har kvinnor haft ett större ansvar för hem och familj medan män do-
minerat både politik och arbetsliv. Jämställdhetsmålet syftar till att 
bryta dessa mönster som fortfarande lever kvar.
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Alternativa begrepp
För att skapa ett samhälle som upphäver ojämställdheten mellan 
kvinnor och män måste alltså termer som manligt och kvinnligt er-
sättas med ord som inte knyter an till kvinnor och män men ändå 
lyfter fram olika erfarenhetsvärldar. Begreppen social reproduktion 
och obetalt arbete respektive produktion och lönearbete lever upp 
till kraven och kommer därför att användas i fortsättningen. 

Social reproduktion är en sammanfattande term för framförallt 
obetalt arbete, men i viss mån även betalt, i form av vård och om-
sorgsarbete i vid bemärkelse. Men det rymmer också omtanke och 
kärlek till de närmaste. Produktion å andra sidan är kopplat till löne-
arbetet, det vill säga till framställande av varor och tjänster.

Dessa begreppspar kan idag alltså relateras till mäns och kvinnors 
traditionella erfarenheter. Samtidigt slår de inte fast hur män och 
kvinnor skall leva sina liv i framtiden. 

Idag ges social reproduktion och produktion inte lika värde i pla-
neringsprocessen. I stället sker en underordning, ofta omedvetet, av 
just de frågor som tillhör den sociala reproduktionens område, både 
i den fysiska planeringen och i samhällsplanering i stort. Om plane-
ringen skall kunna verka för större jämställdhet måste fokusering ske 
på just denna nedvärdering (kapitel 7). En planeringsprocess med 
dessa utgångspunkter kan sammanfattas så här:

Beskriva hur långt man kommit med att uppnå jämställdhetsmå-•	
let i den aktuella orten/kommunen/regionen.
Identifiera kvinnors och mäns traditionella erfarenheter (ej be-•	
hov). 
Använda termer som synliggör dessa erfarenheter utan att köns-•	
koda dem.
Identifiera kopplingen till fysiska strukturer.•	
Ge alla slags erfarenheter lika värde i planeringsprocessen.•	
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ojämställdhet

m jämställdhet är målet, hur hittar vi vägen fram? För 
att upptäcka ojämställdheten och kunna forma ett 
framtida jämställt samhälle måste man ta hjälp av be-
grepp och analyser från genusforskningen. Först då får 

de nya glasögonen rätt skärpa.

Kön kontra genus 
Ingen som får barn – eller känner någon som får barn – kan tvivla 
på att kön spelar roll. Tänk bara på den första fråga vi ställer. Redan 
innan vi undrar om barnet är friskt vill vi veta om det blev en pojke 
eller flicka. 

Kön är en av de absolut viktigaste sorteringsmekanismerna i värl-
den. När en svensk klädkedja uppmanades att sortera barnkläder 
enbart efter storlek i stället för efter kön blev motståndet enormt.1 Så 
kunde man väl inte göra? Tänk om kunderna skulle välja fel? Köpa 
pojkkläder till flickor eller – ännu värre – flickkläder till pojkar!

Vi bär alla på föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. 
Det är inte alltid vi reflekterar över om de bygger på medfödda, bio-
logiska egenskaper, alltså inte möjliga att förändra, eller har att göra 
med den kultur och det samhälle vi lever i.

För att skilja på vad som är kopplat till biologiska skillnader och 
vad som är baserat på våra föreställningar om manligt och kvinnligt 
talar man dels om kön, dels om genus. Kön är det som har med vår 
biologi att göra, till exempel att kvinnor föder barn och att män of-
tast är fysiskt starkare. Genus används för att förtydliga att det som 
anses vara kvinnligt eller manligt som regel är skapat av det samhälle 
vi lever i. 
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Trots att det svenska jämställdhetsarbetet nått långt, har vi fortfa-
rande tydliga uppfattningar om vad vi anser vara manligt respektive 
kvinnligt. Det gäller till exempel vad som är lämpliga sysslor – är 
det acceptabelt att tioåriga pojkar klär ut sig till prinsessor, och får 
kvinnor välja jobbet före barnen? Det gäller också vad som är rätta 
platser att uppehålla sig på. Bör kvinnor gå i kortkort och högklackat 
genom en mörk park, bör de befinna sig där överhuvudtaget? Får 
män besöka varuhusens kosmetikavdelning för att köpa smink för 
eget bruk?

Speciellt tydliga blir våra föreställningar om män och kvinnor när 
vi tycker att någon uppträder i strid mot uppfattningar om vad som 
är könskorrekt. Som när en man tar ut hela barnledigheten eller en 
kvinnlig chef visar sig ha hårda nypor. 
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Våra föreställningar om kvinnor och män gör också att vi inte ser 
klart. Det finns gott om studier som visar detta. Vuxna som fått se 
identiskt lika bilder av pojk- och flickbebisar bedömer barnen som 
mindre om de tror att de är flickor. En exakt likadan text bedöms 
annorlunda om författaren uppges heta Ingvor istället för Ingvar. 
Texten som Ingvar skrivit anses som bättre än den som Ingvor skrivit. 
Trots att det alltså rör sig om exakt samma text.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att våra föreställningar om 
kön förändras hela tiden. Synen på kvinnligt och manligt är inte den-
samma idag som för 50 eller 100 år sedan. På 1600-talet var det ett 
tecken på äkta manlighet att gråta, ju mer desto bättre. På 2000-talet 
betraktas gråt som omanligt. I Östeuropa är läkare ett typiskt, och 
lågavlönat, kvinnoyrke. I Västeuropa är det högavlönat och fram till 
nyligen typiskt manligt. Exemplen kan mångfaldigas. 

Man kan faktiskt hävda att kön, såsom ordet används i dagligt 
tal, snarare är ett verb än ett substantiv, kön är ingenting som är utan 
något vi gör.2 Det är detta som är kärnan i genusbegreppet. 

Könsneutralitet kontra könsmedvetenhet
Om syftet är att undvika att låsa fast kvinnor respektive män i vissa 
könsroller är det inte då bäst att förhålla sig neutral och undvika att 
beskriva olika situationer med referens till kön? Kvinnor och män i 
dagens Sverige har ju formell frihet att göra vad de vill och hitta sin 
roll i samhället. Planerare skall inte styra detta. 

Argumentet, som inte så sällan framförs, kan låta bestickande. 
Men det avslöjar samtidigt en omedvetenhet om att ojämställdheten 
byggs in i samhällets strukturer. De skillnader som finns mellan kvin-
nors och mäns situation beror inte enbart på deras individuella val. 
Det finns strukturer i samhället som medverkar till skillnaderna, till 
att ojämställdhet skapas och vidmakthålls. Detta är utgångspunk-
ten för allt jämställdhetsarbete. En medvetenhet om strukturernas 
existens behövs och för att finna dem krävs ett genusmedvetet tän-
kande. 

Den fysiska planeringen beskriver sig gärna som könsneutral. Det 
skall då tolkas som något positivt: alla människor behandlas lika 
oavsett ålder, kön med mera. Synsättet anses vara i linje med att pla-
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neringen skall slå vakt om allmänna intressen. Men här finns en fara. 
Könsneutral blir nästan alltid ett annat ord för könsblindhet. Det 
innebär att man blundar för att män och kvinnor har olika erfaren-
heter och på vissa sätt fortfarande lever olika liv. Konsekvensen blir 
att kvinnors erfarenheter ofta negligeras. 

Genusperspektiv – analysredskap
För att förstå och kartlägga de mekanismer och föreställningar som 
ligger bakom vad vi uppfattar och beskriver som kvinnligt respektive 
manligt, hur vi i vardagen »gör kön« och hur det påverkar våra liv på 
olika sätt behövs ett genusperspektiv. Medan kön beskriver katego-
rier är alltså genusperspektivet främst ett analysredskap. 

Det hjälper oss att beskriva dagens relationer mellan män och 
kvinnor och samtidigt föreställa oss hur vi vill att de skall se ut i fram-
tiden. Genusperspektivet är ett hjälpmedel för att förstå hur ojäm-
ställdhet uppstår och cementeras genom att ordna och underordna 
utefter kön.

Ett genusperspektiv bortser inte från att det finns vissa biologiska 
skillnader mellan män och kvinnor, som till exempel olika fysisk styr-
ka. Men de flesta av de upplevda skillnader som är av betydelse för 
samhällsplaneringen är baserade på dagens föreställningar om vad 
som anses lämpligt för kvinnor respektive män att göra, vilka platser 
de bör uppehålla sig på med mera.

För att undvika att sådana föreställningar lever vidare eller till och 
med förstärks kommer termer som manligt och kvinnligt i fortsätt-
ningen att undvikas, i stället används kvinnor och män.

Makt, normer och normalitet 
Makt och begreppet »mannen som norm« är centrala teman i en 
genusanalys. Underordningen, det vill säga ojämställdheten, skapas 
och vidmakthålls genom det som historikern Yvonne Hirdman kal-
lar för genussystemet. Det bygger på två principer. Den ena är isär-
hållande – män och kvinnor förväntas vara på olika platser, göra 
olika saker och välja olika yrken. Kvinnor antas laga barnens kläder 
och komma ihåg även svärföräldrars födelsedagar, män förutsätts 
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6  Genus – att förstå ojämställdhet

sköta familjens bankkontakter och ta ut barnen på äventyr. Den 
andra principen är över- och underordning. Mönstret är att män är 
överordnade och kvinnor underordnade – medan män blir toppche-
fer blir kvinnor mellanchefer. 

Hur över- och underordningen ser ut varierar i omfattning och 
styrka med sammanhanget, det gör också isärhållningen. Men syste-
met, strukturen, innebär att det män gör nästan alltid värderas som 
värdefullare och viktigare än det kvinnor gör, inte bara av män utan 
även av kvinnor. Grunden för genussystemet är den ofta omedvetna 
föreställningen att det är mannen som är modellen för människa. I 
begreppet mannen som norm inbegrips också att män konstruerat 
vad som skall anses vara normalt, och att denna normalitet främst 
återspeglar mäns erfarenheter. Doris Lessing fick nobelpriset 2007 
med motiveringen att vara den kvinnliga erfarenhetens epiker. Men 
vilken man har fått priset för att vara den manliga erfarenhetens epi-
ker? Män anses skildra mänskliga upplevelser.

Makt kan innebära flera saker. I demokratiska val ger väljarna 
makt till politikerna att fatta beslut som berör oss alla. Makt kan ock-
så innebära att påverka en annan människa mot hennes vilja, till ex-
empel genom våld, trakasserier eller mobbning. Men det finns också 
makt som är inbyggd i förväntningar, regler, självklarheter och iden-
titeter av olika slag. Denna makt har beskrivits som diskursiv för att 
betona att det är opreciserade föreställningar som ligger till grund.3

En diskurs utgör ett bestämt sätt att tänka och tycka som förmed-
las och reproduceras i diskussioner människor emellan, grundat på 
ett visst sätt att förstå och tolka omvärlden. Inom planeringen kan 
man säga att det finns en rådande diskurs. Det som benämns, det som 
det finns ord för, det som man har kunskap om kan uttryckas och får 
därmed en större tyngd än det som inte benämns. De som har mest 
makt har också störst inflytande att forma den rådande tankekon-
struktionen. 

En internationellt känd genusforskare, R. W. Connell, använder 
begreppet diffus diskursiv makt för att skilja den från »organiserad 
institutionaliserad makt«.4 Exempel på det senare är när domstolar 
lägger skulden på en våldtagen kvinna på grund av hennes klädsel 
och uppträdande, istället för på förövaren. På samma sätt kan män 
komma till korta när det gäller vårdnadstvister, kvinnors lämplighet 
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som förälder ifrågasätts inte i samma utsträckning som mäns. I båda 
fallen befästs föreställningar och fördomar genom domstolsbeslut.

Den diffusa diskursiva makten kännetecknas i stället av att den 
framförallt formas genom vårt sätt att tala, skriva, och skapa oss 
föreställningar. På så sätt skapas det normalas, det vanligas, kraft 
och blir en mall som vi anpassar oss till. Ofta beskrivs den som den 
manliga normen. Genom att planeringen i så stor utsträckning byg-
ger på praxis och tyst kunskap skapas ett utrymme för den diffusa 
diskursiva makten. Planerare och politiker av båda könen anpassar 
sig till mallen. Genom att även utbildning länge karakteriserats av 
mallen skolas nya generationer planerare, både män och kvinnor, in 
i samma tänkande.

En ombesörjande planering
När det gäller samhällsplanering är det mer adekvat att tala om en 
variant av begreppet mannen som norm, nämligen den paternalis-
tiska, faderliga, normen. Planerare har till och från uttryckligen in-
tresserat sig för människors välfärd och vad som brukar betecknas 
som mjuka värden. Vid förra sekelskiftet byggdes vattenledningssys-
tem, reningsverk och badhus för att befrämja folkhälsan. Samtidigt 
skapades folkskolor av hög klass för att höja kvaliteten på utbild-
ningen. 

Efter första världskriget blev bostadsfrågan allt viktigare. Ett ex-
empel är utredningen Praktiska och hygieniska bostäder. Bostads-
sociala minimifodringar för med allmänt understöd tillkommande 
lägenheter som kom redan 1921.

Också planeringen under miljonprogrammets tid, 1965–1975, 
som dominerades av män, präglades av ett socialt intresse. Den goda 
bostaden och det goda grannskapet var viktiga när folkhemmets bo-
stadsbrist skulle byggas bort. Men man hade en traditionell syn på 
familjen, mannen var förvärvsarbetande, hustrun hemmafru. Dess-
utom saknades ett genuint intresse för människornas, individernas, 
önskemål och synpunkter. 

Den sociala ingenjörskonsten handlade om att lägga livet till rätta 
för medborgarna, men utan att på allvar intressera sig för hur dessa 
själva såg på saken. Planeringen gjordes uppifrån, av representanter 
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för en ombesörjande stat. Den paternalistiska normen känneteck-
nas således av ett rationellt förhållningssätt utifrån ett ovanifrånper-
spektiv. 

När man idag skall integrera jämställdhet i planeringen är det of-
tast den här normen som dyker upp igen. Kvinnor och män tillskrivs 
olika behov som planeraren skall tillgodose, och på så sätt ordnas 
och underordnas olika sektorer i samhället på nytt. Resultatet blir 
ojämställdhet. Hur den paternalistiska normen präglar samhällspla-
neringen kommer att belysas ytterligare i kapitel 7 och 8. 

Den manliga normen, i bemärkelsen att världen framställs som 
om den i första hand består av män, gör sig ibland gällande även i 
planerings sammanhang. Kvinnor blir de avvikande; det finns stads-
arkitekter och det finns kvinnliga stadsarkitekter. I den senaste utred-
ningen för en revidering av plan- och bygglagen är byggherren liksom 
sakägaren alltid en man. Den föreslagna lagtexten för §27 i kapitel 
8 lyder således så här: »Om beslutet går någon emot, skall han även 
underrättas om hur han kan överklaga det«.5 Formuleringen kan 
kanske förklaras som olycksfall i arbetet men visar hur djupt rotad 
synen på mannen som byggherre eller sakägare är. 
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7 Genusperspektiv på 
planeringens praxis

V ad händer när man tar på sig genusglasögonen? Vad blir 
tydligt som vi inte sett tidigare? Det här kapitlet bygger på 
frågeställningar och kunskap från genusforskningen och 
visar hur viktigt genusperspektivet är för att upptäcka 

brister. Genom att skärskåda verksamheten går det att utveckla pla-
neringsprocessen så att den medverkar till ökad jämställdhet.

En amerikansk planerare har uttryckt saken så här: »Om ojämlik-
heter och dominans fortsätter att vara ett resultat av planeringsprak-
tiken, som så ofta är fallet, måste man undersöka bakomliggande 
teorier och metoder och vad som upptäcks där måste åtgärdas.«1 Ett 
samspel mellan teori och praktik är alltså nödvändigt. 

Planeringens praktik
De yttre ramarna för det dagliga arbetet på kommunala eller regi-
onala planeringskontor styrs av lagar och förordningar liksom av 
politiska uppdrag och beslut. I övrigt kännetecknas arbetet av såväl 
tydlig kunskap (trafikteknik, anpassning till funktionshindrade eller 
geoteknik), som av praktiken, något som ständigt utvecklas inom 
professionen. 

Kunskaper utvecklade inom praxis har beskrivits som tyst kun-
skap (tacit knowledge), förtrogenhetskunskap, learning by doing, 
eller processkunskap. Genom den bildas nya tankemönster och kun-
skapsbegrepp. Filosofen och urbanteoretikern Donald Schön disku-
terar innebörden av detta i sin bok The Reflective Practitioner.2 

Schön har bland annat undersökt hur arkitekter och planerare 
arbetar och menar att praktiker har mer kunskaper än de kan tydlig-
göra eftersom dessa, genom det dagliga arbetet, överförs till dem som 
är nya i yrket. Sättet att arbeta följer ofta en modell som bygger på 
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teknisk rationalitet, ett arv från positivismen som kan spåras tillbaka 
till upplysningstiden. Den utgår från att det finns ett uppsatt och 
tydligt mål för verksamheten och att praktikerns uppgift är att hitta 
vägen fram till detta.

Modellens brister, menar Schön, är att den fördunklar, eller till och 
med förnekar, skillnaden mellan problemlösning och problemformu-
lering. Arbetet handlar ju ofta om att ringa in vad planeringen syftar 
till och problemen som skall lösas är sällan självklara. Men han ser inte 
bara nackdelar i hur praktiker utvecklar sitt professionella arbetssätt 
genom tyst kunskap. Fördelarna är stora eftersom sättet att arbeta 
rymmer möjligheter till kreativa och intuitiva metoder som kan bidra 
till att utveckla vad han kallar den reflekterande praktikern. 

Det är främst underförstådda kunskaper och tankemönster som 
ligger inbäddade i planeringens praxis som skärskådas i detta kapi-
tel, för att sedan vidareutvecklas. Genom att analysera och reflektera 
över vad planering för ett jämställt samhälle innebär går det att hitta 
vägar till målet.

Människobilden i planeringen –  
att synliggöra medborgarna 
Att planering syftar till att också skapa ett socialt hållbart samhälle, 
det vill säga en god miljö för människorna, glöms lätt bort, trots 
plan- och bygglagens portalparagraf och lagens förarbeten. Ett ge-
nusperspektiv förutsätter dessutom att de kvinnor och män som skall 
dra nytta av planeringen synliggörs. Därmed blir planerarens män-
niskobild och tillhörande värderingar aktuell. De bilder vi skapar, 

Plan- och bygglagens portalparagraf

denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda männi skans 
frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållan-
den och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle 
och för kommande generationer.
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enskilt i huvudet eller i grupparbetets samtal, är avgörande för hur vi 
beskriver och analyserar planeringsförutsättningarna. 

Den sociala ingenjörskonsten, som var baserad på i huvudsak ett 
gemensamt allmänt intresse, krävde inte några förtydliganden. Den 
gängse bilden utgick ifrån ett hushåll, kärnfamiljen, som bestod av en 
förvärvsarbetande man med en hemmafru och några barn. Visioner 
för planering av det goda samhället byggde på denna familj, antingen 
det gällde Ebeneezer Howards trädgårdsstäder från förra sekelskiftet 
eller efterkrigstidens grannskapsenheter. Könsrollerna bakom rådde 
det i stort sett enighet om, liksom att olika människor hade i stort sett 
samma behov. 

Har denna bild förändrats i takt med att samhället förändrats? Har 
kraven på ett socialt hållbart samhälle avsatt några spår? Märks det 
att olika grupper, som kvinnor, homosexuella, funktionshindrade, 
barn och invandrare, kräver jämlikhet och uppmärksamhet också i 
den fysiska planeringen? Eller är kärnfamiljen med en lönearbetande 
man, hemmafru och barn den bild som fortfarande finns i planera-
rens huvud (kapitel 4)? 

Vad ser vi framför oss när planeringsprocessen rullar igång? Är 
det människor av kött och blod som befolkar de fysiska miljöer vi 
arbetar med? Ser vi en brokig skara av vuxna kvinnor och män, en 
del kanske rullstolsburna, på väg till jobbet; småbarnsföräldrar eller 
morföräldrar med barnvagn; ungdomar som samlas på torget; flanö-
rer och flanöser längs affärsgatan; en dagisgrupp på väg till skogen; 
joggare i parken, och så vidare? 

Eller väljer vi att beskriva dem i mer abstrakta termer som bilis-
ter, cyklister, gående, arbetsföra, funktionshindrade, barn, stockhol-
mare? 

Kanske ser vi människorna som en stor skara anonyma statister på 
den fysiska scen som planeringen omfattar, det må vara ett torg eller 
ett frilufts område. Föredrar vi i så fall att tala om bilar, tåg, företag, 
allmännyttan, och så vidare? Erfarenheten visar att levande männi-
skor alltför ofta är osynliga i de dokument som beskriver kommunalt 
översiktligt arbete. I stället väljs abstrakta termer. Det är något som 
skapar avstånd och gör det lätt att glömma att det är människor som 
skall verka i de miljöer som planeras. Planerarens inflytande över 
medborgarnas vardag blir samtidigt otydligt.
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7 Genusperspektiv på planeringens praxis

Vi och dom – eller vi alla?
Ett vanligt sätt att förhålla sig till dem som står i fokus för plane-
ringen är att lyfta fram vissa kategorier med speciella egenskaper 
(och därmed behov) som kräver extra omsorg utöver vad som kan 
förväntas ligga i det allmänna intresset. Ett sådant synsätt passar den 
paternalistiska normen som hand i handske (kapitel 6). Det innebär 
att man lätt hamnar i ställningstagande som bygger på »vi och dom«, 
det vill säga vi som är normala och de andra som är avvikande och 
som behöver speciella åtgärder.

Sådana kategorier kan vara kvinnor, funktionshindrade, homo-
sexuella, barn, äldre och invandrare som alla utgör människor som 
avviker från det normala. Hur det »normala« ser ut tydliggörs inte, 
bara det avvikande. Men vilka blir kvar när man räknat bort alla 
avvikande, »onormala« grupper? Jo, en minoritet som består av 
svenska, vita, medelålders, heterosexuella män.

Diskussionen om erfarenhet kontra behov i kapitel 5 visar på 
nackdelarna med detta. De flesta grupper, antingen de är kortväxta, 
rullstolsburna, invandrade eller kvinnor, har inte statiska »behov«. 
Det som krävs är förändringar i samhället och/eller den fysiska mil-
jön som leder till att vad som betecknas som behov upphör, eller i vart 
fall reduceras. 

Från en kommunal översiktsplan (något förändrat) 

»mer än 300 000 invånare. i alla åldrar. en del inflyttade, en del födda här. man 
går i skolan, man arbetar, man är förtidspensionerad, man ligger på sjukhem. ingen 
är den andra lik. alla har sina drömmar och förväntningar. det är dessa människors 
behov översiktsplanen egentligen handlar om. människorna bortom kartor, vackra 
ord och siffror. men det går inte att undvika att det mer kommer att handla om hus och 
lägenheter, om byggprocesser och markfrågor, om trafikleder och grönstruktur. med 
nödvändighet är det fysisk struktur, reservat, efterfrågan på mark, hektar och intres-
sekonflikter som det står om i planen.« 

Men går det att »inte undvika«, går det att inte inkludera att det handlar om männi-
skorna i den aktuella kommunen?
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Handikappförbundet ser det som en belastning när funktionshind-
rade blir utpekade som människor med speciella egenskaper och där-
med behov:3 

Handikapp är inte en egenskap hos en person utan beskriver mötet 
mellan människor med funktionsnedsättning och omgivningen. Det 
är när en människa med rörelsesnedsättning befinner sig i en miljö som 
inte är tillgänglig som handikappet uppstår. Handikapp är alltså en 
brist i miljön. 

Tyvärr bäddar även propositionen för den reviderade plan- och 
bygglagen för en allmän kategorisering av människor. Där ställs krav 
på en planering som skapar »förutsättningar för trygga och hälso-
samma miljöer som är användbara och tillgängliga för olika befolk-
ningsgrupper med skilda behov, oavsett kön, ålder, etnisk eller kultu-
rell tillhörighet samt funktionsförmåga«.4 Det är ett synsätt som kan 
leda till en uppstyckning av mänskligheten i hur många kategorier 
som helst. Det finns ju fler än dem som räknas upp i propositionen, 
där saknas bland annat klass och sexuell läggning. 

Och vad händer när flera olika kategoriseringar samverkar, som 
klass, kön och etnicitet, det som brukar betecknas som intersektiona-
litet? För att undvika att hamna i en återvändsgränd som en följd av 
tankebanor som bygger på »vi och dom« måste planeringen istället 
utveckla ett inkluderande synsätt, alltså ett sätt att ta med allas er-
farenheter på likvärdigt sätt. Att studera och utgå från vardagslivets 
mångfald är en hjälp i detta.5 

Underordning av kvinnors erfarenheter
Om kvinnor inte görs helt osynliga utan ses som en speciell kategori 
med speciella behov eller intressen, finns en benägenhet att deras er-
farenheter (ofta uppfattade som behov) underordnas. Hur kommer 
detta till uttryck i fysisk planering? Vad synliggörs när vi lägger ett 
genusperspektiv på själva planeringsprocessen? Hur uppkommer 
och hur vidmakthålls ojämställdhet? Hur kommer genussystemets 
två principer, isärhållning och över- och underordning, till uttryck i 
just planeringen (kapitel 6)? 
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Den centrala frågan är hur kvinnors traditionella erfarenheter 
hanteras. Det som i fortsättningen beskrivs som kvinnors traditio-
nella erfarenheter utgör vård och omsorgsarbete i vid bemärkelse. 
Det omfattar att ta hand om och vårda barn, sjuka och äldre liksom 
hushållsarbete med allt vad det innebär av städning, inköp, tvätt och 
matlagning. Som regel är detta arbete obetalt även om det också ut-
förs inom omsorgssektorn, på dagis och i äldrevården. Men begrep-
pet rymmer också omtanke om och kärlek till de närmaste: att kom-
ma ihåg födelsedagar, att hålla kontakt med äldre och ensamma släk-
tingar, gå på föräldramöten och så vidare. Listan kan göras lång. 

En sammanfattande term för alla dessa aktiviteter är social re-
produktion. Att beteckna dem som just traditionella erfarenheter 
innebär en medvetenhet om att allt fler män numera deltar i dessa 
aktiviteter. Det innebär också en medvetenhet om att män av tradi-
tion kan utföra visst obetalt arbete till gagn för hushållet, till exempel 
småreparationer, bilvård och gräsklippning. Det är viktiga uppgifter 
men de ingår sällan i de dagliga rutinerna. 

Poängen här är att visa att det finns en mental bild av »kvinnlig-
het«, en tankekonstruktion, som präglar våra tankar utan att vi är 
riktigt medvetna om den. 

Ett exempel är hur en del planerare resonerar kring översiktlig 
respektive detaljplanering i relation till kravet på integrering av jäm-
ställdhet i planeringen. De menar att det går att identifiera kvinnors 
erfarenheter, behov och intressen inom detaljplaneringsprocessen, 
eftersom den berör den byggda miljön, till exempel bostadsområ-
det, konkret. När husen finns på kartan kommer också kvinnorna 
in i bilden enligt tankelogiken att hem och kvinna hör ihop. Mäns 
eventuellt specifika intressen eller behov brukar däremot inte tas upp 
i något sammanhang. 

Samtidigt hävdas att översiktlig planering bör vara könsneutral. 
Argumentet är det generella allmänna intresset. Det bör, menar 
många, tolkas så att varken kvinnor, män eller andra kategorier av 
medborgare skall identifieras. Ingen grupp skall gynnas speciellt. 

I dessa tankar finns Hirdmans principer om isärhållande liksom 
över- och underordning underförstådda, dock med den skillnaden 
att den översiktliga planeringen beskrivs som könsneutral. De utgör 
också exempel på hur tyst kunskap och praxis, genom bland annat 
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språkbruket, i praktiken bidrar till att det etablerade synsättet vid-
makthålls, något som har betecknats diffus diskursiv makt (kapitel 
6). 

Situationen illustreras genom två tankekedjor baserade på hur 
planerare kan resonera kring översiktlig planering (öp) och detalj-
planering (dp) och relationen dem emellan:

öp  det kommunala rummet/(offentligt rum)  fysiska 
 strukturer: bebyggelse, trafikleder, friytor  könsneutralt 

dp  bostadsområdet/(privata rum)  individers erfarenheter/
(vardagslivserfarenheter)  kvinnor och män urskiljbara

Den övre raden visar hur översiktlig planering främst bygger upp 
fysiska strukturer. Människor som individer eller kategorier identi-
fieras inte och begreppet »allmänt intresse« blir därmed inte proble-
matiserat. 

Den nedre tankestrukturen gäller detaljplanering där individers 
erfarenheter i vardagslivet kan identifieras. Både kvinnor, män och 
andra grupper kan urskiljas och ett brukarperspektiv kan tillämpas. 
Kön har plötsligt blivit synligt och begreppet »allmänt intresse« är 
inte längre lika abstrakt. 

Enligt plan- och bygglagen skall översiktlig planering tidsmässigt 
komma före detaljplanen för att kunna vara vägledande och utgöra 
grunden för denna. Det finns alltså ett hierarkiskt förhållande mel-
lan översiktlig planering och detaljplanering som är både logiskt och 
naturligt.

Däremot finns det inget stöd i plan- och bygglagen för att låta 
»en ändamålsenlig struktur« med hjälp av »bebyggelse, grönområ-
den, kommunikationsleder och andra anläggningar«6 dominera den 
översiktliga planeringen och att spara frågor om att utifrån indivi-
ders erfarenheter uppnå »jämlika och goda levnads förhållanden« till 
detaljplanenivån.7 
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Ordet struktur förleder kanske lätt en planerare att enbart tänka 
på vägar, bebyggelse och liknande och se de jämlika och goda lev-
nadsförhållandena som något sekundärt, något man tar hand om 
»sen« – när strukturen är avklarad. 

Men då gör man sig i praktiken skyldig till en tvåfaldig underord-
ning av kvinnors traditionella erfarenheter. Först genom att beskriva 
översiktlig planering som könsneutral. Det leder till att kvinnors tra-
ditionella erfarenheter och rum inte synliggörs och därför heller inte 
behandlas. Därefter genom att den förment könsneutrala översikt-
liga planeringen genom sina strukturer låser upp detaljplaneringen. 
Det kan gälla bostadsområdens lokalisering och utformning, place-
ring av daghem och skolor liksom andra faktorer som är relaterade 
till kvinnors traditionella erfarenheter. På så sätt både utesluts och 
nedvärderas kvinnors erfarenheter. 

Analysen utifrån ett genusperspektiv underlättas av att fysisk pla-
nering enligt plan- och bygglagen arbetar med två tydliga nivåer, över-
siktsplanen och detaljplanen. Men den är relevant också för andra 
former av planering, inte minst de regionala utvecklingsprogram-
men. Även i det sammanhanget betecknas frågor som är baserade på 
kvinnors traditionella erfarenhet lätt som »mjuka« eller som något 
som hör till det privata. Därmed finns det en risk för att de bedöms 
som irrelevanta när övergripande frågor behandlas.8 

Social reproduktion och produktion
Det finns goda skäl att vara kritisk mot tendensen att koppla kvin-
nors traditionella erfarenheter till privatlivet – och därmed till detalj-
planeringen – och samtidigt mäns till det offentliga. 

Det kanske viktigaste är att det inte ger en korrekt bild av verklighe-
ten. Dagens svenska kvinnor både yrkesarbetar och deltar i politiken 
och en växande skara män deltar aktivt i hemarbetet och tar ut för-
äldraledighet (kapitel 3). Samtidigt är det ändå viktigt att stanna upp 
och reflektera över vilken betydelse frågor som av tradition kopplas 
till den privata sfären och det privata rummet har eller skulle kunna 
ha i samhällsplaneringen. Finns det andra sätt att ta dem på allvar än 
att spara dem till detaljplanenivån eller till ett diffust »sen«? 

Det behövs begrepp som gör att man slipper hänvisa till kvinnor 
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men som samtidigt innebär att deras erfarenheter kommer in i plane-
ringen på ett mer dynamiskt sätt. 

Begreppen social reproduktion och produktion (introducerade i 
kapitel 5) fyller kraven samtidigt som de kan kopplas till begreppen 
privat och offentlig som är välkända inom planering. De senare kan 
användas om ägandet, exempelvis privatägd kontra offentligt ägd 
mark. Privat och offentligt gäller också tillträdet till rummet i staden 
eller kommunen. Kvartersmark (fastställd genom detaljplan) är som 
regel privatägd och inget som allmänheten automatiskt har tillträde 
till. I andra sammanhang än i detaljplanering används begreppet pri-
vat liktydigt med hemmets värld. Offentligt blir då världen utanför 
hemmet, den som representerar arbetslivet och politiken. 

Begreppen social reproduktion och produktion används som 
regel inte som komplement till varandra i planeringssammanhang. 
Däremot används termen produktion i betydelsen framställande av 
varor och tjänster i vid bemärkelse och är då knutet till offentlighet 
och lönearbete. Produktionen har också traditionellt ansetts vara 
mäns ansvarsområde. Social reproduktion finns där ändå underför-
stått och representerar de uppgifter som av tradition betraktas som 
kvinnliga och tillhörande kvinnor och den privata sfären. Merparten 
utförs som oavlönat arbete och omfattningen av detta började mätas 
av Statistiska centralbyrån först 1990.

Ett icke-hierarkiskt förhållande
Att förenkla genom att skapa kategorier är en vanlig arbetsmetod 
för att kunna analysera och åtgärda olika fenomen. Ett specialfall 
är uppdelningen i endast två fack eller kategorier som ömsesidigt 
utesluter varandra. Dessa motsatser benämns ibland dikotomier. 

en sökning i propositionen för reviderad plan- och bygglag visade att ordet privat 
(med sammansättningar) användes 29 gånger, ordet offentligt (med sammansätt-
ningar) 66 gånger, ordet produktion 35 gånger. ordet reproduktion används där-
emot inte en enda gång. 
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Bruket av sådana har ofta kritiserats av genusforskare just för att de 
medverkar till isärhållande och underordning (kapitel 6). Även om 
det genom dikotomin skapas till synes hanterliga fack, ges som regel 
vissa kategorier lägre värde än andra.

Klassiska exempel på dikotomier är kultur/natur och offentligt/
privat. Även produktion/social reproduktion kan uppfattas som 
motsatser eller dikotomier. Vad som i det västerländska samhället 
alltsedan upplysningstiden ansetts vara manligt eller kvinnligt har 
präglats av sådant dualistiskt tänkande. Kvinnor har kopplats ihop 
med privat och natur och underordnats offentligt och kultur, som 
associerats med män. 

Ett alternativt sätt att beskriva förhållanden som bättre motsvarar 
kvinnors erfarenheter av verkligheten är att se produktion och social 
reproduktion som två ytterligheter på en skala. Detsamma gäller of-
fentligt och privat och andra dolda dikotomier i tankekedjorna på 
sidan 62. Erfarenheter från verkligheten visar att det sällan handlar 
om antingen eller, oftare om ett både och eller om en position någon-
stans mitt på skalan. Som alternativ till tankekedjorna kan man göra 
följande uppställning: 

Social reproduktion Produktion

Social välfärd Ekonomi/teknik

Privat sfär Offentlig sfär

Kvinnors traditionella område Mäns traditionella område

Detaljplanering Översiktlig planering
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Här inkluderas även nyckelbegrepp från den fysiska planeringen. 
Till skillnad från tankekedjorna ses den översiktliga planeringen inte 
som en könsneutral process utan som huvudsakligen mäns traditio-
nella område. 

En viktig skillnad är att de olika begreppsparen utgör ytterligheter 
på en horisontell och kontinuerlig skala, det finns inga klara gränser 
mellan dem. Från våra egna erfarenheter vet vi att privat och offent-
ligt blandas. Många utför sitt arbete i anslutning till hemmet, vid 
datorn eller i verkstaden. Vård av barn och gamla sker både i hemmet 
och på institutioner. Vi pratar i mobiltelefon med barnen när vi sitter 
på bussen. Gården i bostadskvarteret är en halvoffentlig yta som vem 
som helst inte självklart har tillträde till. Om man vill skydda sig mot 
oönskade personer, till exempel missbrukare, kan den hägnas in med 
låsta grindar. Då närmar vi oss det som kallas för gated community. 
Den svenska beteckningen är grindsamhället och innebär att kvarte-
ret är helt privatiserat.

En annan fördel med vår modell är att varje position utefter skalan 
har lika värde. Om man låter detta synsätt prägla planeringen kan 
man undvika att vissa områden prioriteras i tid, engagemang eller be-
tydelse på bekostnad av andra. Istället måste planeraren kunna växla 
mellan polerna, mellan ett underifrån- och ett uppifrånperspektiv. 
Detta utvecklas i kapitel 8.

Statsvetaren Lena Wängnerud utgick från ett sådant icke-hierar-
kiskt synsätt när hon studerade kvinnorepresentationen i Sveriges 
riksdag för att se om män och kvinnor hade olika intresseområden i 
politiken.9 Hon fann att utskottens olika arbetsuppgifter kunde pla-
ceras utefter en horisontell axel med reproduktion i ena ändan och 
produktion i den andra. 

När kvinnors faktiska deltagande i olika utskott undersöktes fann 
hon att de oftare satt i de utskott som kunde kopplas till reproduk-
tion än till produktion. Egna erfarenheter och kunskaper, liksom 
nödvändigheten att specialisera sig i utskottsarbetet, gavs som för-
klaring av både manliga och kvinnliga politiker till det uppdagade 
könsmönstret. 

Kvinnors intresse för frågor kring vård och omsorg kunde också ses 
som ett tecken på att kvinnor anser att frågor som hör samman med 
reproduktionen är viktiga. Wängnerud framhåller att det finns goda 
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skäl för kvinnor att engagera sig i välfärds politiken. Den har gjort det 
möjligt för kvinnor att delta både i arbetslivet och i politiken. 

Kvinnors vardag har alltid varit strukturerad av politiska beslut, 
det nya är att denna vardag i större utsträckning blivit föremål för 
samhällelig debatt. Vad som sker kan beskrivas som en demokratise-
ring av vardagslivet. 

Kan samhällsplaneringen på samma sätt bidra till politiska beslut 
som är av positiv betydelse för vardagens rutiner och den sociala re-
produktionen och på så sätt underlätta för både kvinnor och män att 
delta i arbetslivet och i politiken på jämställda villkor? Vardagslivet 
utgör både ett begrepp och ett redskap för att utveckla planeringen i 
en sådan riktning. Det är temat för kapitel 9. 

En framtidsbild för det jämställda samhället 
I kapitel 5 fick jämställdhetsmålet utgöra en första beskrivning av 
ett jämställt samhälle. Utifrån analysen om social reproduktion och 
produktion går det nu att fördjupa framtidsbilden. Genusforskaren 
Lena Gemzöe har skapat en framtidsbild utifrån ett feministiskt per-
spektiv, något som också inrymmer en önskan om förändringar i 
samhället. 10 Bilden kan ses som en tolkning av de politiska jämställd-
hetsmålet. För att komma ifrån kopplingen till kvinnor och män 
använder sig även Gemzöe av begreppen reproduktion och obetalt 
arbete respektive produktion och lönearbete när hon formulerar sin 
framtidsutopi.

Hennes fokus är generella samhällsförändringar, inte enbart av 
samhällsplaneringen. En kärnfråga är upplösningen av genusdualis-
men i tanken, ekonomin och politiken. Detta för att slippa beskriva 
företeelser som antingen kvinnliga eller manliga, eller att tillskriva 
kvinnor och män olika behov. Hon ställer frågan:11

Hur skapar vi ett samhälle där de bästa förutsättningar för mänsklig 
blomstring finns utifrån de behov vi har som sexuella varelser, som 
människor i behov av omsorg och nära relationer, liksom av intensiv 
omsorg i början och slutet av livet utan att detta leder till ojämlikhet? 
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Gemzöe betonar att det som pågår i den privata sfären inte är mind-
re politiskt än det som sker i den offentliga. Hennes förhoppning är 
att alla aspekter på omsorgsarbete får sitt rätta värde i framtiden 
och att alla dess sysslor delas lika mellan män och kvinnor. Så länge 
reproduktionen underställs produktionen är detta inte möjligt. Bara 
genom att de uppgifter som ingår i reproduktionen uppvärderas kan 
drömmen förverkligas.12 Utmaningen är att hitta vägar för en demo-
kratisk fördelning mellan män och kvinnor av det arbete som krävs 
för detta. 

Gemzöe lyfter fram kvinnor som grupp i sin analys av samhället 
och produktionens respektive reproduktionens villkor. Detta synsätt 
står mot postmodernismens fokusering på individer och på uppdel-
ningen av kvinnor i olika underkategorier.

Hon menar att det är mycket viktigare att se på de hierarkier som 
skapat skillnader än på skillnaderna i sig. För att åstadkomma poli-
tiska förändringar är det viktigare att tala om människor med femi-
nistisk samhällssyn. I den gruppen kan och bör även män ingå.

Som detta kapitel visat utgör den hierarki mellan översiktlig nivå 
och detaljnivå, mellan »viktiga« strukturfrågor och andra »sekun-
dära« frågor som skapas i planeringens praxis, den springande punk-
ten för samhällsplaneringen att komma till rätta med. 

Den framtidsbild som beskrivits här verkar vid ett första betrak-
tande inte så lätt att omforma i en fysiskt inriktad samhällsplanering. 
Här står inget om hus, gator, handel och transporter som vi är vana att 
associera med fysisk planering. Men man får inte glömma att de fy-
siska strukturer som åstadkoms genom planering kan medverka till, 
eller försvåra, att skapa det goda liv som framtidsbilden eftersträvar. 

För planeringsprocesser som syftar till att skapa ett jämställt sam-
hälle blir utmaningen att föra över denna bild till uppbyggnaden av 
fysiska strukturer för ett samhälle, en kommun eller en region. Frå-
gan utvecklas i kapitel 11.

Jäm CS3.indd   68 08-11-20   11.24.55



8  Planeringsteorins 
 bidrag 

et är förstås riktigt att det är människor, inte teorier, som 
löser världens problem, Ändå är planeringsteori något 
planerare behöver, inte minst när de kör fast. Så säger pla-
neraren och forskaren John Forester och betonar att god 

teori hjälper oss att uppmärksamma problemen, visar på strategier, 
och påminner om vad som är väsentligt.1

I detta kapitel används planeringsteoretiska resonemang för att 
utveckla genusperspektivet. Planeringsteori behandlar såväl teorier 
om planering, det vill säga hur planering utförs, som teorier för att 
utveckla planering. Medan diskussionen i förra kapitlet belyste hur 
planering sker/kan ske på ett sätt som bidrar till ojämställdhet, kom-
mer detta kapitel att ta upp sätt att utveckla planeringen så att den 
inlemmar genusperspektivets konsekvenser. Det gäller att få båten 
på rätt köl.

Planering innebär ju att förhålla sig till framtiden. Då ingår tre hu-
vudelement: »en samtidsbeskrivning, en framtidsbild samt en sam-
ordnad princip som binder samman samtid med framtid«.2 Ett annat 
sätt att beskriva planeringsprocessen är att den bör kännetecknas av 
att vara »policydriven, kunskapsrik och framtidsorienterad«.3 

Planering är en vägledning för framtida agerande. i en värld full av motsättningar 
och stora ojämlikheter vad gäller status och resurser, blir planering, öga mot 
öga med makten, på samma gång en daglig nödvändighet och en ständig etisk 
 utmaning. 

Forester (1989) s. 3, vår översättning.
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Förändrade förutsättningar för planeringen 
Efterkrigstidens planering fram till 1980-talet byggde på en långsik-
tig uppbyggnad av välfärdsstaten med den offentliga sektorn som 
huvudaktör. Ett av målen var att avskaffa den då akuta bostadsbris-
ten genom att på tio år bygga en miljon bostäder. Miljonprogram-
met underlättades av statligt ekonomiskt stöd till bostadsbyggandet 
liksom av stora kommunala markinnehav. 

Grannskapsenheten med bostäder och service blev prototypen för 
utformningen av den goda miljön. Normer och riktlinjer som skulle 
garantera god kvalitet togs fram av experter och myndigheter. Dessa 
fick stor genomslagskraft. Som exempel kan nämnas God bostad 
(Bostadsstyrelsen), Bostadens grannskap och Riktlinjer för trafik-
planering med hänsyn till trafiksäkerhet (Statens planverk).4 

I planeringen problematiserades inte det allmänna intresset, detta 
antogs vara ett och samma för alla människor. För myndigheter och 
planerare gällde det att »lägga livet till rätta« för medborgarna. Idag 
uppfattas denna form av planering som ett uttryck för teknisk ratio-
nalitet, och har i efterhand följaktligen beskrivits som en del av den 
sociala ingenjörskonsten. Den kännetecknades av att framtidsbilden 
formades av tydliga mål för verksamheten, för planeraren gällde det 
att forma vägen dit. De bakomliggande värderingarna var allmänt 
accepterade. 

Idag håller inte den strikt tekniskt rationella modellen. Miljonpro-
grammets storskaliga områden och drastiska omdaningar i stadskär-
nor ledde så småningom till medborgarnas protester. Dessa påverkade 
arbetet med den nya plan- och bygglagen som till sist blev klar 1987 
och bland annat innebar att medborgarna gavs ett större inflytande i 
planprocessen. Detta stärktes ytterligare med ändringarna 1996. 

Samtidigt har en rad omvärldsförändringar skett vilket gör fram-
tidsbilden mycket mer mångfasetterad. Vägen framåt, den samman-
bindande principen, blir därmed också otydligare. Många bor i en 
kommun och arbetar i en annan vilket innebär att kommunen inte 
längre är den enda arenan för människors vardagsliv. 

Idag har planerarna också ett stort antal mål att arbeta mot: fem-
ton miljömål, de transportpolitiska målen, jämställdhetsmålet, folk-
hälsomålen och så vidare. Dessa är ofta utformade i väldigt generella 
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termer, samtidigt som flera av de tydligt formulerade normerna och 
riktlinjerna försvunnit. Vad som utgör det allmänna intresset är inte 
heller längre en självklarhet. 

Privata aktörer har fått större utrymme i den offentliga sektorn, 
till exempel i skola och omsorg men också i planeringen, såväl i pro-
cessen som i genomförandet. Även om det kommunala planmono-
polet fortfarande gäller har inte kommunerna samma resurser i form 
av pengar och markinnehav som tidigare. 

Resultatet har beskrivits som politisk fragmentering och en frag-
menterad samhällsplanering. I den processen har den tidigare »ombe-
sörjande« staten ersatts av en »samarbetande« stat. För samhällspla-
neringen har det inneburit att motstridiga krav uppstått. Å ena sidan 
ställs det krav på en utökad dialog med medborgarna och utveckling av 
demokratiska processer, å andra sidan krävs snabbare och effektivare 
planering och samtycke mellan inblandade aktörer, något som begrän-
sar medborgarnas insyn. För att tillgodose kraven har två principiellt 
olika planeringsansatser utvecklats, kommunikativ planering och för-
handlingsplanering. Situationen kan illustreras med denna figur. 

olika planeringsansatser har vuxit fram som en följd av förändringar i 
omvärlden och nya, motstridiga krav. å ena sidan vill medborgarna ha 
större inflytande, å andra sidan efterfrågas effektivare planering.

Från ombesörjande till
samarbetande stat

Behov av dialog
Demokratiskt 
grundad konsensus

Samtycke mellan aktörer
Snabbare tidsschema
för olika projekt

Kommunikativ
planering

Förhandlings-
planering

Globalisering
Europeisering
Regionalisering
Ekologiska utmaningar

Politisk fragmentering
Marknadslösningar 
och partnerskap

O MVÄ R LDSFÖ R Ä N D R I N GA R K R AV P L A N ER I N GSA N SATS
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Nya sätt att planera 
Den kommunikativa ansatsen kan ses som ett samlingsnamn för flera 
olika metoder och teorier utvecklade av olika planeringsteoretiker. 
De fokuserar på en utveckling av själva processen, det vill säga pla-
neringens innehåll och de olika aktörernas roller och inflytande i den, 
inte minst medborgarnas. Förhandlingsplanering innebär som regel 
att kommun och exploatör i ett tidigt skede avtalar om planering och 
byggande, något som kan försvåra medborgarnas inflytande. 

Andra nya metoder för att trygga kvaliteten på planeringen kan 
bäst beskrivas som nya tekniker, till exempel backcasting och scena-
rioteknik. Backcasting innebär att man börjar med att skapa en önsk-
värd framtidsbild, därefter försöker man hitta vägen fram till den. 

Scenarioteknik innebär att man beskriver olika möjliga framtids-
bilder genom att utveckla olika händelseförlopp: om a inträffar så 
blir resultatet b, men om c inträffar blir resultatet d. Också konse-
kvensbeskrivningar kan ses som en teknik för att trygga resultatet. 
De togs ursprungligen fram för miljöområdet men har även använts 
inom andra områden, bland annat jämställdhet. Metoden har ibland 
beskrivits som ekologisk ingenjörskonst när det gäller miljöfrågor. 
Men här finns ett problem. När efterkontrollen görs av dem som 
varit ansvariga för planeringen, vilket ofta är fallet, är sannolikheten 
stor att de ger sig själva godkänt.5

Andra exempel på tekniker för att se till att olika mål uppfylls är in-
dikatorer och checklistor. Eftersom det är först i slutskedet som kon-
trollen oftast sker är det inte troligt att de påverkar själva planerings-
processen. Metoderna kan också användas under pågående arbete 
som ett stöd, men inte heller då ifrågasätts själva arbetsprocessen.

Donald Schön kritiserar den tekniska rationaliteten och dess tek-
niker för att de fördunklar eller rent av förnekar skillnaden mellan 
problemlösning och problemformulering (kapitel 7). De tekniker 
som beskrivs ovan tar främst fasta på lösningen, inte på att utveckla 
problemformuleringen. Eftersom de frågeställningar som skall lösas 
idag inte längre är lika självklara som tidigare är det nödvändigt att 
framförallt utveckla själva planprocessen och dess inledande pro-
blemformulering, som i det här fallet handlar om hur jämställdheten 
i samhället skall öka.
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Planeringens kunskapsbas
Påpekandet att planeringsprocessen är kunskapsrik är en viktig ut-
gångspunkt för att kunna utveckla den. Kritik från genusforskare 
har ofta handlat om att det brister i kunskapssynen i mycket av den 
förment könsneutrala forskningen. Kvinnor och deras erfarenheter 
har osynliggjorts och osynliggörs fortfarande inom en mängd områ-
den. Exempelvis har genusforskningen inte bara synliggjort en rad 
kvinnliga författare och konstnärer utan även deras verk vad gäl-
ler idéinnehåll, uppbyggnad och uttryckssätt. Kritiken gäller också 
samhällsplaneringen.6

För att medverka till ett framtida samhälle som blir mer jämställt 
och att utveckla förmågan att vara en reflekterande praktiker, krävs 
förbättringar i sättet att beskriva, analysera och förstå samtiden ur 
ett genusperspektiv. Hur kommer man åt denna förståelse och vad är 
det för kunskaper som behövs? Är det kunskaper som bara experter 
besitter? Och är kunskap något som är objektivt, neutralt och vars 
innehåll, bakgrund och konsekvenser inte behöver diskuteras?

Idag är de flesta forskare överens om att all kunskap är beroende 
av sitt lokala och historiska sammanhang, att kunskaper är »em-
bodied«, alltså formade av språket och inbäddade i maktrelationer. 
Med denna utgångspunkt blir människorna och deras erfarenhet en 
viktig kunskapskälla för planerare. Den kommunikativa planerings-
ansatsen är ett sätt att inlemma de berörda individernas kunskap och 
erfarenhet i planeringsprocessen.

Det är ett annat förhållningssätt än det som kännetecknar den 
rationella ansats som präglar mycket av dagens planering. För att 
åskådliggöra skillnaderna ges här en sammanfattning av olika pla-
neringssätt. 

Rationell ansats kontra kommunikativ 
Planeringsteoretiker har både analyserat den planering som sker och 
kommit med förslag på hur den bör genomföras för att uppfylla vissa 
villkor. Något enhetligt indelningssätt finns inte eftersom olika teo-
retiker har valt olika namn och betonat olika moment i planeringen. 
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Skillnaden beror delvis på vilket land och vilken lagstiftning som 
ansatserna refererar till.

Utgångspunkten här är att den rationella ansatsen utgör den ena 
ytterligheten på en kontinuerlig skala och den kommunikativa an-
satsen den andra. Ordet ansats används för att betona att det handlar 
om planeringsideal snarare än faktiskt praktiserad planering. 

Utgångspunkten är också att planeringen sker i ett demokratiskt 
samhälle där medborgarna har möjlighet att åtminstone informera 
sig om planeringen och politiker har skyldighet redovisa sina ställ-
ningstaganden. 

Den rationella planeringsansatsen, eller det som Schön kallar för 
teknisk rationalitet, kännetecknas alltså av att målen slås fast av be-
slutsfattare och planen utformas av professionella planerare i sam-
arbete med andra experter.7 Planering är en fråga för fackmänniskor 
och politiker. Planering sker för medborgarna, som oftast är osynliga 
i de dokument som beskriver plan och process. 

Planerarrollen är inte självklar. olika planeringsansatser innebär olika 
förhållningssätt till medborgarna och till vad begreppet allmänt intresse 
innebär. Planerar man för eller med medborgarna? är det allmänna 
intresset endimensionellt eller komplext?

Uppifrån-planering
Planering för medborgare
Hög konsensus om mål
Social ingenjörskonst

Allmänt intresse endimensionellt
Behov i fokus

Ekologisk ingenjörskonst

Underifrån-planering
Planering med medborgare

Allmänt intresse komplext

Behov av dialog
Demokratiskt 
grundad konsensus

Samtycke mellan aktörer
Snabbare tidsschema
för olika projekt

Rationell planering
rekordåren

Advokatplanering
socialtjänsten

Generativ planering
lokal mobilisering

Kommunikativ
planering
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Den kommunikativa ansatsen bygger i stället på att medborgarna 
ges möjlighet att delta som individer eller grupper, inte främst genom 
att vara representerade av de politiska partierna. Avsikten är att pla-
neringen sker med medborgarna, de blir planeringens subjekt sna-
rare än objekt genom att de tillför erfarenhetskunskaper. Planeraren 
ses inte som enbart en expert. Istället skall en dialog med medborgare 
och andra aktörer i samhället upprättas kring planfrågorna. 

Ansatsen har inspirerats av den tyske filosofen Jürgen Habermas 
tankar om det offentliga samtalet som gör det möjligt att nå samför-
stånd kring en önskvärd samhällsutveckling. Den har också påverkats 
av den brittiske sociologen Anthony Giddens teorier om vilka proces-
ser som ligger bakom den sociala struktureringen i samhället. Gid-
dens menar att strukturer skapas genom enskildas handlingar men att 
dessa också påverkas av strukturerna. Mellan dessa finns hela tiden 
ett samspel, men utvecklingen är inte ödesbunden utan möjlig att på-
verka. Ansatsen ansluter på så sätt till den deliberativa demokrati-
modellen som innebär att människor genom att stöta och blöta olika 
argument så småningom kommer fram till en gemensam ståndpunkt. 
Samtidigt finns en medvetenhet om att det finns en mängd medbor-
gare – och därmed en mångfald av synpunkter och erfarenheter. 

Centrala frågor för planeraren i en kommunikativ process är vilka 
som berörs av planeringen och hur dessa ges utrymme i planeringen 
genom hela processen. Medborgarnas deltagande bygger således på 
ett erkännande av att de har erfarenheter och kunskaper som är av 
betydelse för planeringen, liksom på en önskan om att stärka demo-
kratin.

I sin mest radikala form, utvecklad av bland annat planerings-
teoretikern Leonie Sandercock, förväntas den kommunikativa pla-
neringen också medverka till strukturella förändringar i samhället. 
På så sätt stärks människorna så att de kan ta större ansvar och får 
kontroll över sina egna liv.8 Här är planeraren inte en representant 
för en myndighet utan ingår i ett socialt samspel med de olika intres-
senterna i processen. 

Sandercock menar att det behövs en upprorisk planering (insur-
gent planning), det vill säga en helt annan inriktning på planeringen. 
Hon betonar att det är stor skillnad mellan att skriva om historien 
genom att lägga till bortglömda delar och att skriva om den genom 
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att använda nya begrepp och införa nya analyskategorier som kön 
och etnicitet. 

Även den norska arkitekten och forskaren Sigrun Kaul framhåller 
att det behövs en omveltning, ett radikalt annat förhållningssätt, för 
att kunna inlemma genusperspektivet.9 Förutom att planeringen till-
förs ett försummat kvinnoperspektiv krävs kunskap och aktörer som 
kan ställa frågor om – och utmana – planeringens självförståelse och 
grundläggande föreställningar. Om den inte förändras drastiskt kom-
mer kvinnor att förbli »de andra«, de som skall ändra sitt beteende. 

Mellan dessa ytterligheter finns olika ansatser beskrivna, till ex-
empel advokatplanering och generativ planering. Advokatplanering 
innebär att planerare, eller andra tjänstemän, exempelvis socialar-
betare, visar ett tydligt intresse för medborgarna genom att bli deras 
ombud (advokat). De tolkar medborgarnas, inte minst utsatta grup-
pers, värderingar och önskemål och för in dessa i processen.  

Generativ planering innebär att planeraren lierar sig med lokala 
medborgargrupper genom att, i alla fall tillfälligt, tillhöra den fysiska 
och sociala miljö som planen gäller. Avsikten är att få en förtroende-
full dialog mellan dem som är berörda av processen.

Såväl advokatplanering som generativ planering kan ses som en 
utveckling av den rationella planeringsmodellen eftersom de präglas 
av synen att maktrelationer mellan offentliga myndigheter, marknad 
och medborgare är svåra att förändra. Samtidigt bygger de på ett 
tydligt engagemang av medborgarna. 

Förhandlingsplanering, som vuxit sig allt starkare, utgör ett ex-
empel på en ansats där medborgarna i allmänhet inte inkluderas. 
Samförståndsplanering (collaborative planning utvecklad av Patsy 
Healey) är däremot exempel som ryms inom den kommunikativa 
ansatsen.10

Medborgarnas möjligheter till inflytande 
Medborgarnas formella möjligheter till inflytande och planers de-
mokratiska förankring varierar med planeringsform. För den kom-
munala översiktsplanen, liksom för detaljplaner, är deras inflytande 
reglerat genom plan- och bygglagens bestämmelser om samråd och 
utställning av planen under planprocessen. Genom det faktum att 
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det är direktvalda ledamöter i kommunfullmäktige som slutgiltigt 
godkänner planerna stärks det demokratiska inslaget. 

Regionala tillväxt- och utvecklingsprogram bygger i stället på sam-
verkan inom partnerskapsgrupper. Tanken är att en dialog mellan 
jämlika parter skall utvecklas i ett icke-hierarkiskt förhållande. I den-
na kan medborgare, genom olika intresseorganisationer, medverka 
tillsammans med representanter för kommuner, näringslivet, myndig-
heter med mera. Däremot finns ingen lagstadgad möjlighet för allmän-
heten att vid vissa bestämda tillfällen granska planarbetet på samma 
sätt som för de planer som görs enligt plan- och bygglagen. Beslut att 
fastställa regionala utvecklingsplaner tas antingen av länsstyrelsen, 
regionala självstyrelseorgan (Skåne och Västra Götaland) eller kom-
munala samverkansorgan där sådana finns. Det är bara ledamöterna i 
de regionala självstyrelseorganen som väljs direkt av medborgarna. 

Ansvarskommittén har uppmärksammat dessa brister i demokra-
tin.11 Den föreslår därför att en samrådshandling tas fram och ställs 
ut i berörda kommuner när regionala utvecklingsprogram tas fram. 
Kommittén föreslår också att direkta val införs i de föreslagna regi-
onkommunerna.

Erfarenheterna av partnerskapmodellen visar att demokratiska 
värden som debatt, dialog och deltagande lätt får stå tillbaka efter-
som de anses ta för mycket tid och därmed leda till lägre effektivitet. 
Fokus har legat på ekonomisk och materiell tillväxt som diskute-
rats i teknokratiska miljöer dominerade av tjänstemän.12 Icke-tra-
ditionella aktörer, som kvinnor i lokala resurscentra, har haft svårt 
att få genomslag för sina tankar om exempelvis tillväxt. Mot denna 
bakgrund har Boverket framfört att processen med den kommunala 
översiktsplanen, med samråd och utställning som obligatoriska in-
slag, kan bidra till att förankra förslag i ett regionalt programarbete 
hos kommunen och dess medborgare.13 

Själva konstruktionen av partnerskapsmodellen innebär också en 
svårighet. Kravet att integrera jämställdhetsmålet läggs lätt på några 
få i gruppen, till exempel jämställdhetsexperter och någon lokal ak-
tör, oftast kvinnor. Dessa förväntas företräda ett specifikt partsin-
tresse. Men jämställdhet är inget partsintresse utan något som skall 
genomsyra alla intresseområden i partnerskapet. (Jämför kapitel 5 
och jämställdhetsmålets relevans för planeringen.)
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Planerarens makt och ansvar
En del planeringsteoretiker inom den kommunikativa ansatsen 
framhåller vikten av att vara medveten om maktperspektivet i plane-
ringen. John Forester betonar i sin bok Planning in the Face of Power 
att all planering innebär någon form av maktspel. Även planerare 
har makt och måste vara medvetna om detta i sin relation till med-
borgarna. En planerare kan inte vara och är inte heller en neutral 
yrkesutövare som tar fram underlag för beslutsfattare. Makten eller 
inflytandet skall inte användas för egna syften i processen utan för 
att stödja medborgarna i deras engagemang. Här handlar det inte 
om vad som i kapitel 6 beskrevs som diffus diskursiv makt utan om 
organiserad institutionaliserad makt. 

Planerarens inflytande påverkar inte bara hur dagordningen för 
en planeringsprocess eller ett möte utformas utan också vem som ges 
möjlighet att yttra sig och hur synpunkter bemöts. Forester betonar 
vikten av att verkligen lyssna på (och inte bara höra på) alla som är 
berörda av en planeringsprocess. Genom ett engagerat lyssnande vi-
sar planeraren respekt för dem som påverkas av planeringen. 

Den kommunikativa ansatsen kan bidra till att genusperspektivet 
inom planering utvecklas. Genom dess syn på vilka kunskaper som 
är relevanta och problematiseringen av det allmänna intresset möj-
liggörs strukturella förändringar. Konkret innebär det framförallt 
att låta villkoren för den sociala reproduktionen väga lika tungt som 
villkoren för produktionen (kapitel 7). 

Sådana förändringar kan mycket väl ske inom ramarna för den re-
presentativa demokratin och gällande lagstiftning. Det » upproriska« 

om planerare ignorerar dem som har makten försätter de sig själva i en position av 
maktlöshet. alternativt, om planerare förstår hur maktrelationer formar planerings-
processen, kan de förbättra kvaliteten på sina analyser och understödja medborgar-
nas och lokalsamhällets agerande. 

Forester (1989) s. 27, vår översättning
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Uppifrån-planering
Planering för medborgare
Hög konsensus om mål
Social ingenjörskonst

Allmänt intresse endimensionellt
behov i fokus

Ekologisk ingenjörskonst

Underifrån-planering
Planering med medborgare

Allmänt intresse komplext

Behov av dialog
Demokratiskt 
grundad konsensus

Samtycke mellan aktörer
Snabbare tidsschema
för olika projekt

Förhandlings-
planering

Collaborative
planning
P. Healey

Insurgent
planning

L. Sandercock

Rationell planering
rekordåren

Advokatplanering
socialtjänsten

Generativ planering
lokal mobilisering

Kommunikativ
planering

P R I VAT  S FÄ R
OAV LÖ N AT  A R B E T E

R E P RO D U K T I O N

O FFEN T L I G  S FÄ R
AV LÖ N AT  A R B E T E

PRO D U K T I O N

P L A N ER A R ES  O C H P O L I T I K E RS  M Ä N N I S KOSY N ?

momentet består av kravet på planeraren att ta framtidsbilden om ett 
jämställt samhälle på allvar genom att tänka i nya banor. Det handlar 
om att undvika den hierarkiska uppdelningen i en översiktlig nivå 
och en mer detaljerad. Detta hierarkiska tänkande är kärnan i pla-
neringens underordning och den innebär att planeringen försummar 
sina möjligheter att bidra till jämställdhet. 

Planering för ett jämställt samhälle förutsätter att det väger jämnt  
i våg skålen mellan kvinnors och mäns traditionella erfarenheter.
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 tt få vardagslivet att gå ihop är något som vi alla är bekanta 
  med. Planerare som försökt utveckla  jämställdhet i pla-  
  neringen använder det och politiker talar idag gärna om  
  livspusslet. Men vardagslivet intresserar också forskare, 
även om få uttrycker sig så poetiskt som den franske filosofen Henri 
Lefebvre när han säger att »i varje urbanistiskt projekt finns ett pro-
gram för vardagslivet förborgat«.1 

Ingen produktion utan social reproduktion
Sociologen Kerstin Bohm som skrivit om medborgarnas roll i pla-
neringen betonar att staden utgör ramen för vardagslivet.2 Det är 
ur det perspektivet som människor intresserar sig för markens an-
vändning och den byggda miljön. Hon framhåller att vardagslivet, 
utifrån medborgarnas perspektiv, är lika nödvändigt och viktigt som 
produktionens, det skall inte ges en underordnad roll i samhället. 
Marknaden och produktionen kan inte finnas till och utvecklas utan 
vardagslivets många olika aktiviteter. 

Det är i enlighet med denna förståelse som förhållandet mellan 
reproduktion och produktion skall ses i planprocessen. Vardagsli-
vet kan beskrivas som den sammanbindande länken mellan poler-
na social reproduktion och produktion. I detta perspektiv innebär 
vardagslivet inte bara vård och omsorg kopplade till hemmet och 
hushållet. Även lönearbetets aktiviteter ingår, liksom resor till och 
från arbetet samt fri tid, allt sett ur individens perspektiv. Vardagsli-
vet omfattar dygnets 24 timmar liksom alla veckans dagar, inte bara 
måndag till fredag.

A
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Social reproduktion Produktion

Social välfärd Ekonomi/Teknik

Privat sfär Offentlig sfär

Kvinnors traditionella område Mäns traditionella område

Detaljplanering Översiktlig planering

va rdagslivsperspek t iv et

Stadens många dimensioner 
Vi får alltså inte luras till att låta vardagslivsperspektivet bara handla 
om livet i och nära bostaden och bli något hempyssligt och Bullerby-
trevligt, trots att det inkluderar många repetitiva sysslor kopplade 
till vård och omsorg. Det får inte heller enbart handla om grannska-
pet. Nödvändigheten av att inkludera arbetet och resorna mellan 
hemmet och arbetsplatsen i vardagslivet betonas starkt av brittiska 
kulturgeografer i boken The Secret Life of Cities. The Social Repro-
duction of Everyday Life.3

Deras diskussion utgår från fallstudier i London och andra stor-
städer i Storbritannien. De ser vardagslivet som en del i vad de kallar 
städers hemliga liv, ett liv som försummas av planerare och politiker. 
De betonar fyra dimensioner i stadens liv: sysselsättning, bostads-
utbud, transporter och social reproduktion. Medan de tre första di-
mensionerna är standard i beskrivningar av stadens liv, försummas 
som regel den sistnämnda. Men författarna framhåller, i likhet med 
Bohm, att produktion och reproduktion är beroende av varandra, de 
är »inbäddade i varandra«.4 Produktion och reproduktion skall inte 
uppfattas som motsatser utan som två sidor av samma mynt. Det vill 
säga i likhet med illustrationen ovan.

Vardagslivsperspektivet utgör den sammanbindande länken mellan 
social reproduktion och produktion, mellan den privata och den 
 offentliga sfären, med mera.
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Vardagslivet är nu ingen enkel sak. För att förstå dess komplexitet 
måste man, menar författarna, tränga in i hushållets verksamheter 
och studera olika medlemmars strategier samt hur dessa är relate-
rade till varandra. Hushållets medlemmar utvecklar, var för sig och 
i relation till varandra, strategier som bland annat har att göra med 
verkligheten utanför hemmet: bostadsmarknaden, transportmöj-
ligheter och arbetslivet; strukturer som alla omfattas av samhälls-
planeringen. Ett exempel på strategi är hur småbarnsföräldrar saxar 
sina arbetstider för att barnen skall slippa vara för länge på dagis. 
Köp av färdiglagad mat kan ses som en annan. En tredje är att ge upp 
livet på landet och flytta till staden när barnen blir tonåringar.

Eftersom produktionen, där arbetsplatserna finns idag, förflyttar 
sig allt längre bort från bostäderna, genom regionförstoring och glo-
balisering, blir kraven på individerna att få olika aktiviteter att gå 
ihop i tid och rum allt större. Lösningarna blir allt mer komplexa. 
Med allt fler hushåll där två vuxna yrkesarbetar blir konsekvenserna 
och påfrestningarna extra tydliga. Slutsatsen är att vardagen utgör 
själva grunden för urban social hållbarhet. Därför måste planeringen 
starta just där, menar bokens författare.

Värdet av vardagslivsperspektivet framhålls alltså av flera insikts-
fulla forskare med kunskap om planering. Ändå försummas frågor 
som handlar om människors dagliga liv i samhällsplaneringen. Som 
påpekats i kapitel 7 lyser människor av kött och blod med sin från-
varo i de flesta dokument som berör översiktlig planering. Samtidigt 
finns där underförstådda föreställningar om människor och om hur 
en »riktig« familj ser ut och beter sig. Det är det som Henri Lefebvre 
beskrivit genom att säga att »i varje urbanistiskt projekt finns ett 
program för vardagslivet förborgat«.

Genom att föra in vardagslivsperspektivet i den fysiska planering-
en får planerare ett redskap som både synliggör kvinnors traditio-
nella erfarenhetsvärld och knyter samman social reproduktion med 
produktion. Att använda sig av detta i planering är alltså att ta en an-
nan utgångspunkt än den konventionella samtidigt som planeraren 
får ett medel att synliggöra gömda antaganden och erfarenhetsvärl-
dar. På så sätt blir det också möjligt att lyfta fram framförallt kvin-
nors, men även andra gruppers, sätt att organisera vardagen.
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9  Vardagslivs perspektivet

Tidsgeografiskt perspektiv
Vardagslivsperspektivet som ett planeringsredskap framhålls av 
kultur geografen Ann-Cathrine Åquist.5 Hon menar att tidsgeografin 
kommer väl till pass för att beskriva just vardagslivet eftersom alla 
dess aktiviteter sker i ett tids- och rumsspecifikt sammanhang, alltså 
på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt.

Centralt i tidsgeografin, som utvecklats av Torsten Hägerstrand, 
är att varken tid eller rum är oändliga storheter utan tvärtom fakto-
rer som begränsar vårt handlingsutrymme. I detta utrymme utför 
vi olika aktiviteter som bildar projekt vilka syftar till att nå fram 
till ett speciellt mål. Projekt kan vara kortvariga, som att ordna en 
måltid (aktiviteterna blir då inköp, dukning, potatisskalning med 
mera) eller långvariga, som att genomgå en viss utbildning.6 Det är 
detta ständiga flöde av aktiviteter som skapar vardagen. Aktiviteter 
formas av såväl den enskildes val som av restriktioner som kommer 
utifrån. Exempel på det senare är öppettider för butiker och tillgång 

olika tider, olika synsätt. På 1940-talet ansågs hemmet vara kvinnans 
arbetsplats. Bilden till vänster visar allt som skulle rymmas inom hemmets 
fyra väggar och dygnets 24 timmar. till höger den faktiska tidsanvänd-
ningen för en grupp förvärvsarbetande kvinnor i kristianstadsområdet på 
1980-talet. i arbetsresor ingår hämtning och lämning av barn på dagis 
och andra ärenden.

Förvärvsarbete
Arbetsresor

Hushållsarbete

Barn Sömn

Fri tid
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»

till kollektivtrafik, men också avtalade arbetstider. En del yrken ger 
möjlighet till flextid, andra inte. 

Tidsgeografin utgår från att varje uppgift en människa tar på sig 
tar en viss tid i anspråk. Detsamma gäller förflyttningar mellan två 
punkter i rummet. Även om det ofta sägs att vissa, inte minst kvin-
nor, har stor simultankapacitet och kan hålla många bollar i luften 
samtidigt, kan detta tolkas så att det är två icke helt likvärdiga upp-
gifter som kombineras där både tanke och hand är involverade. Det 
kan handla om att tala i telefon samtidigt som man rör i grytan eller 
planering av nästa dags konferens på cykelturen hem från jobbet. 
Analytiskt bör därför tanke och hand skiljas åt.7

Genom att beskriva kvinnors och mäns tidsanvändning i rum-
met får vi en bättre förståelse av hur vardagen organiseras genom 
aktiviteter och projekt. För planerarna är det viktigt att studera var 
begränsningarna finns. Den centrala frågan är vad som gör vissa val 
möjliga och andra omöjliga. Hur våra samhällen planeras har bety-
delse för vilka val som erbjuds människorna. 

Användningen av tidsgeografi i planeringen kommer att utvecklas 
i nästa kapitel om verktyg.
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ut rätt  kompasskurs 

V isst ja, vi skulle ju ha med jämställdhet också! Många 
har nog upplevt att det blivit just så i verkligheten, att 
jämställdhetsfrågorna kommit som ett tillägg sent i pro-
cessen. 

Sent visar sig dessvärre ofta innebära alltför sent. Att i efterhand, 
eller i slutskedet, försöka rätta till resultatet med hjälp av checklistor 
och andra kontrollmetoder gör inte mer än marginell nytta. Genus-
perspektivet måste därför ingå från dag ett. Redan när man bestäm-
mer upplägget och dagordningen för planerings uppgiften måste fo-
kus sättas på de människor vars liv skall gynnas av planeringen. 

Kunskaper för att nå fram  
till ett jämställt samhälle
Kompasskursen måste alltså stakas ut mot en framtidsbild som byg-
ger på ett jämställt samhälle. Hur kan den fysiska planeringen kon-
kret medverka till detta? 

I kapitel 7 formulerades en vision, grundad på det jämställdhets-
mål som gäller i Sverige och som riksdagen slagit fast. Där visades 
också att det är nödvändigt att ge olika slags erfarenheter lika värde 
i processen för att motverka den klassiska underordningen av kvin-
nors traditionella erfarenheter. Underordningen finns oftast inbyggd 
i planerarnas dolda tankemönster och främjar inte jämställdhet. Var-
dagslivsperspektivet och en »upprorisk« underifrånplanering utgör 
förhållningssätt som motverkar detta. 

Processen formulerades också på ett mer konkret sätt så här i ka-
pitel 5: 

»
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Beskriva hur långt man kommit med att uppnå jämställdhetsmå-•	
let i den aktuella orten/kommunen/regionen.
Identifiera kvinnors och mäns traditionella erfarenheter (ej be-•	
hov). 
Använda termer som synliggör dessa erfarenheter utan att köns-•	
koda dem.
Identifiera kopplingar till fysiska strukturer som transportsystem, •	
bebyggelseområden, handelns lokalisering och social service.
Ge alla slags erfarenheter lika värde i planeringsprocessen.•	

Att vidga kunskapsunderlaget genom att tillföra framförallt kvin-
nors erfarenheter är alltså centralt för att föra in genusperspektivet i 
planeringsprocessen. Ett viktigt sätt att synliggöra medborgarnas er-
farenheter och kunskaper om både den sociala reproduktionen och 
produktionen är att utveckla kommunikativa processer och föra en 
dialog med dem som berörs av planeringen. 

Att utveckla tidsgeografiska dagsprogram är ett annat sätt att tyd-
liggöra att vardagslivet inte bara omfattar yrkesarbete utan också 
den sociala reproduktionen – allt det vård- och omsorgsarbete vi ut-
för men som regel inte får betalt för. Dagsprogram visar också att 
människors valmöjligheter bestäms, och begränsas, av att dygnet 
bara har 24 timmar. 

Ytterligare ett sätt att tillföra relevanta kunskaper för planeringen 
är att använda könsuppdelad statistik. Här är det viktigt att tänka 
på att statistiken visar dagens situation, inte morgondagens. Den får 
inte uppfattas som en beskrivning av en oföränderlig situation utan 
som en beskrivning av en verklighet som går att påverka. Genom att 
analysera orsakerna kan man se vilka förändringar som måste till för 
att jämställdhetsmålet skall nås.

Medborgardeltagande
I kapitel 8 har olika motiv för en kommunikativ planeringsprocess 
diskuterats. Det finns demokratiska skäl. Alla skall ha rätt att ut-
trycka sina åsikter och möjlighet att påverka enligt plan- och bygg-
lagen. Ett annat syfte är att stärka medborgarnas tillhörighet och 
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Medborgare

S TA RT S LU T

Tjänstemän 
och politiker

engagemang. Ett tredje är en medvetenhet om att medborgarna har 
kunskap som är viktig för planeringen. 

När syftet är att lyfta in genusperspektivet i planeringen ligger 
betoningen på ett förbättrat kunskapsunderlag genom dialog, även 
om de andra skälen också är av betydelse. Den kommunikativa 
processen i sig är emellertid ingen garanti för att kvinnors traditio-
nella erfarenheter uppmärksammas. Lyhördhet hos planerarna för 
»annor lunda« synpunkter och medvetenhet om genusperspektivets 
kon sekvenser måste också finnas med. 

Det finns ett antal metoder för att utveckla kommunikativa pro-
cesser men det finns inte mycket skrivet som systematiskt jämför dem 
och ger anvisningar för hur arbetet skall bedrivas. Här skall nämnas 
några som använts, eller skulle kunna användas, för att synliggöra 
vardagslivet och som kan belysa såväl den sociala reproduktionen 
som produktionen från individens perspektiv. 

Utnyttjandet av it och webb-baserade metoder är under utveck-
ling. Mycket kan säkert göras med sådan teknik för att öka medbor-
garnas bidrag till kunskapsuppbygganden. Men försök som gjorts 
visar också på en rad svårigheter.1 

medborgardeltagandet bör ske genom kontinuerlig dialog under hela 
planeringsprocessen. det är viktigt med flera tillfällen till avstämning.
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Ett gemensamt kännetecken för metoderna som presenteras här 
är att de skall komma in i ett tidigt skede för att verkligen kunna 
påverka själva planprocessens innehåll och omfattning. Det är fram-
förallt i arbetet med planering enligt plan- och bygglagen som de kan 
användas. I arbetet med regionala utvecklingsprogram har kommu-
nikativa processer inte en lika självklar plats. 

Det obligatoriska samrådet, enligt plan- och bygglagen, kan na-
turligtvis också förbättras så att större lyhördhet utvecklas för kvin-
nors och andra gruppers erfarenhet. Nackdelen med samrådet som 
enda kunskapskälla är att det kommer för sent in i processen för att 
påverka arbetets upplägg. Samrådet kan däremot fungera som en 
kontrollstation för att se om tidigare dialoger fungerat. 

Studiecirklar 

Att starta studiecirklar för intresserade kommuninvånare är en am-
bitiös och tidskrävande metod. Där träffas gruppen regelbundet un-
der en bestämd tid för att tankar och idéer skall kunna utvecklas 
successivt och för att det skall finnas möjlighet till reflektion mellan 
mötena. Genom studiecirkelns karaktär utvecklas den deliberativa 
demokratin (kapitel 8). I samtalen lär man av varandra och bryter 
sina synpunkter mot andras. På så sätt utvecklas en gemensam syn på 
vad som är bra för platsen, även om enskilda kanske inte får sin vilja 
igenom helt. Det är viktigt att ansvariga planerare håller en låg profil 
och avstår från att styra sammankomsterna. Men de bör finnas till 
hands för att förklara oklarheter eller serva med material. 

Metoden har använts bland annat i Kils kommun i arbetet med 
översiktsplanen, vid fördjupning av översiktsplanen i Ryssby sam-
hälle (Ljungby kommun) och i Göteborgs kommun för planering av 
områden i Askim. Studiecirklarna genomfördes i mitten av 1990- 
 talet. Mer om dem i kapitel 12. 

Planarbetena i Kils kommun samt Ryssby fick ekonomiskt stöd 
från respektive länsstyrelse och syftet var att utveckla just kvinnors 
medverkan i planeringen. Ryssbyprojektet ingick i ett större projekt 
om medborgardeltagande, det så kallade Sydlänsprojektet som drevs 
av Boverket.2 Studiecirklar var den metod man använde i alla delta-
gande kommuner. Men det var bara i Ryssby som man arbetade för 
att få in fler kvinnor i processen. 

Jäm CS3.indd   88 08-11-20   11.25.01



10  Verktyg – att lägga ut rätt  kompasskurs  

Fokusgrupper

Fokusgrupper är en metod som använts inom många områden, till 
exempel för marknads undersökningar. Men den har också fram-
gångsrikt använts inom planering. Bland annat har Helsingborgs 
kommun arbetat med den för att fånga upp invandrares synpunkter 
på och erfarenheter av stadsdelen Söder. 

Metoden är en form av gruppintervju där interaktionen i gruppen 
ger friare och mer sammansatta svar än om intervjuerna hade utförts 
var för sig. Den är snabb jämfört med studiecirklar men ställer stora 
krav på den som leder diskussionen. 

Antalet i varje grupp kan variera från fem till maximalt 20–25. 
Varje grupps sammansättning bör vara relativt homogen. Antal frå-
gor eller teman som behandlas bör också begränsas till högst fem. 
Det är viktigt att ha klara regler för hur diskussionerna skall gå till 
och hur länge man skall hålla på. En och en halv timme anses vara 
lämpligt. Alla skall ges möjlighet att presentera sina åsikter och alla 
åsikter skall respekteras, men det är inte meningen att man genom 
argumentation skall komma fram till en gemensam ståndpunkt. Allt 
som sägs skall antecknas noga.

SWOT-analys 

swot-analysen är ett verktyg som anses fungera särskilt bra när det 
gäller att ta fram strategier för förändring, till exempel inom samhälls-
planering. swot står för de engelska orden Strength,  Weaknesses, 
Opportunities och Threats, det vill säga Styrkor, Svagheter, Möjlig-
heter och Hot. 

Tanken är att man för ett område, större (tätort, kommun) el-
ler mindre (stadsdel, några kvarter) diskuterar utifrån dessa teman. 
Det kan ske i flera mindre grupper eller i form av dialog i en större 
grupp. Fördelarna är att intresset inte bara fokuserar på svårigheter 
och nackdelar som lätt utmynnar i en kravlista. Här kommer även 
de goda sidorna med. Nackdelen är att vardagslivsperspektivet inte 
självklart lyfts fram. Ibland kan det också vara svårt att göra skillnad 
på Styrkor och Möjligheter, respektive Svagheter och Hot. Ett sätt 
att hantera detta är att betrakta Styrkor och Svagheter som interna 
faktorer och Möjligheter och Hot som externa.
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Gåtur

Gåtur är en metod som används för att få fram direkta upplevelser 
av ett område. Som namnet anger genomförs den genom att man går 
runt i den aktuella miljön och för en dialog om hur den ser ut och 
fungerar utifrån respektive deltagare. Rutten är förutbestämd och 
man stannar till på i förhand utvalda ställen. Var och en skriver ner 
sina iakttagelser. Direkt efter promenaden samlas gruppen för att gå 
igenom vad var och en har skrivit. Allra bäst är det om miljön också 
fotograferats.

Erfarenheten är att det är mycket lättare att få fram kunskap om 
en viss miljö genom att uppleva den konkret än om man sitter vid 
köksbordet för en intervju eller inomhus i en lokal för grupparbete. 

Gruppen bör bestå av 10–15 personer. Om fler vill delta, får man 
dela upp dem i flera grupper. Av naturliga skäl lämpar sig metoden 
för områden av begränsad storlek, såsom ett centrumområde, områ-
det kring en knutpunkt för kollektivtrafik eller en skolväg. 

En speciell form av gåtur utgör trygghetsvandringar som genom-
förs för att studera trygghet och säkerhet i en bestämd miljö. 

Enkät

Enkäter i samband med översiktlig planering har prövats i vissa kom-
muner, bland annat i Umeå och Helsingborg. Kommuninvånare får 
svara på frågor som oftast är utformade så att svaren är lätta att sam-
manställa. Svarsalternativ ges i form av ja, nej eller vet ej. Alternativt 
presenteras påståenden på en flergradig skala där svarsalternativen 
brukar gå från instämmer helt till instämmer inte alls. Man kan också 
ge utrymme för öppna svar som då måste bearbetas separat. 

Fördelen med enkäter är att man når ut till stora grupper av män-
niskor som kanske inte skulle framföra sina åsikter på annat sätt. 
Nackdelen är att frågorna i sig styr utfallet, det är inte troligt att 
andra ämnen än de som tas upp i enkäten kommer fram och når in i 
planprocessen. 

När man skall fånga upp både mäns och kvinnors (olika) synpunk-
ter är det viktigt att varje hushåll kan lämna in mer än en enkät, och 
att man uppmuntrar att enkäten besvaras av såväl kvinnor som män. 
Man får inte utgå från att alla i ett hushåll har samma uppfattning. 
Alternativt kan enkäten skickas ut till lika många män som kvinnor.
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en gåtur där man lämnar kontoret och ger sig ut i den fysiska miljön 
är ett mycket konkret sätt att ta del av medborgarnas erfarenheter 
av vardags livet i området. 
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Att tänka på i dialogen 
Att utveckla processer med medborgardeltagande är ingen enkel 
uppgift. Inte minst för att en inbjudan till dialog skapar förväntning-
ar som inte får svikas. I verkligheten blir det tyvärr ofta så. Det finns 
gott om exempel på hur synpunkter negligerats, eller försvunnit i 
planprocessen, eftersom de ansetts vara oviktiga eller svårhanterliga. 
Även planerarrollen kan komma i gungning. Det planerarteam som 
i en översiktlig planprocess vill inkludera medborgarnas synpunkter 
måste vara medvetet om och tydliggöra sin egen roll i processen gent-
emot medborgarna.

Politisk förankring

Arbetet måste vara förankrat hos politikerna eftersom även deras 
roll förändras när medborgarna blir aktiva i processen. Resultatet 
av dialogen måste ses som ett komplement till den representativa 
demokratin. I Kil anordnades en dialogkonferens efter det att studie-
cirklarna avslutades. Syftet var att cirkeldeltagarna konkret skulle 
lämna över materialet till politiker och tjänstemän för att minimera 
riskerna för ett brott i den demokratiska processen, det vill säga att 
resultatet skulle komma bort i den fortsatta hanteringen. Vid konfe-
rensen togs förslagen upp till diskussion i grupper som alla innehöll 
såväl politiker som tjänstemän och studiecirkeldeltagare. 

Lyhördhet inför medborgarna

För att en dialog med medborgarna skall vara meningsfull måste, 
som exemplen ovan visar, planerarna var lyhörda för såväl ett an-
norlunda språk som nya perspektiv. Medborgarna uppträder inte 
som planerare utan som just medborgare och beskriver sin verklighet 
utifrån egna erfarenheter. Istället för att beskriva bristande trafiksä-
kerhetstänkande i kommunens planering av gator och vägar kanske 
någon klagar på en farlig gatukorsning vid skolan. Synpunkten kan 
bedömas som alltför detaljerad men den kan också lyftas av en ly-
hörd planerare till att diskutera trafiksäkerheten i kommunens hela 
gatunät. Här har planeraren både makt och möjlighet att inkludera 
resultatet av medborgarnas medverkan (kapitel 8). 

Jäm CS3.indd   92 08-11-20   11.25.03



10  Verktyg – att lägga ut rätt  kompasskurs  

Gruppens sammansättning 

Hur grupperna sätts samman är också viktigt att ta ställning till när 
avsikten är att komma åt just kvinnors traditionella erfarenheter. 
Skall man då i dialogen med medborgarna dela upp kvinnor och 
män i olika grupper som gjordes i Kil och i Göteborg, eller skall man 
använda sig av blandade grupper men se till att män och kvinnor är 
jämnt representerade som i fallet med Ryssby? 

Det finns inget enkelt svar på frågan, men mycket talar ändå för att 
låta män och kvinnor arbeta i olika grupper. Visserligen är kvinnor idag 
både välutbildade och vana att tala i större församlingar. Men det finns 
ändå en risk att samma strukturer som gör att vardagslivserfarenheter 
har svårt att hitta in i den strategiska planeringen på ett plankontor gör 
sig gällande även i en diskussionsgrupp eller på ett planmöte.

När man konstaterat vad kvinnor framför i dialogen är det vik-
tigt att deras synpunkter uppfattas som en följd av deras traditionella 
erfarenheter som i ett framtida jämställt samhälle kommer att delas 
mellan män och kvinnor. Fortfarande handlar kvinnors berättelser of-
tare än mäns om den sociala reproduktionens frågor, som trafiksäkra 
skolvägar, tillgång till dagisplatser och möjlighet att ta sig till och från 
jobbet.

Är materialet representativt?

En fråga som ofta kommer upp när ett begränsat antal medborgare 
deltar är hur representativa deras synpunkter är. Naturligtvis kan ett 
fåtal människors åsikter inte vara representativa för alla i kommu-
nen eller stadsdelen, men det är inte heller avsikten. Istället är syftet 
att öka förståelsen för olika fenomen och problem i samhället och att 
blir varse samhällsbyggandets komplexitet. 

På samma sätt kan ett inspirerande samtal på planeringskonto-
ret med någon inbjuden gäst, eller ett telefonsamtal från en lokal 
företagare, innebära en påverkan på planprocessen. I de senare fal-
len brukar ingen fråga efter synpunkternas eller idéernas represen-
tativitet. De tas upp för att de bedöms vara relevanta och värda att 
utveckla. Svaren på en enkät kan däremot beskrivas som mer eller 
mindre representativa beroende på antal personer som får enkäten 
och svarsfrekvens. 
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Vardagslivet speglat genom  
tidsgeografiska dagsprogram
Dagsprogram är ett sätt att beskriva hur vardagslivet, det vill säga tid 
och rum, organiseras ur den enskildes perspektiv (kapitel 9). De kan 
vara faktiska, det vill säga baseras på konkreta tidsdagböcker där 
enskilda människor – aktivitet för aktivitet – redogör för hur de or-
ganiserar en enskild dag. Dagsprogram kan också vara konstruerade 
utifrån lokala förhållanden samt vissa generella antaganden om hur 
lång tid olika nyckelaktiviteter tar för olika slags människor.

Annas schema 

 07.10–07.30 stiger upp, duschar och klär på mig själv
 07.30–07.35 väcker kalle och emma, fixar välling
 07.35–07.55 barnen dricker välling, jag äter fil + läser lite tidning
 07.55–08.20 barnen går på toaletten, jag ser till att de klär på sig, tandborstning för 

kalle, emma och mig själv, hårborstning för mig och emma, lite mascara + 
puder på mig själv

 08.20–08.25 vi lämnar lägenheten, går ner i källaren och hämtar upp kalles cykel
 08.25–08.30 kalle och jag cyklar till dagis (emma sitter bak på min cykel)
 08.30–08.40 lämnar först kalle och sedan emma på dagis (samma dagis, olika 

 avdelningar)
 08.40–08.50 springer på rektorn susanne, pratar om olika skolor
 08.50–09.05 cyklar till jobbet, köper bullar till förmiddagsfika på vägen
 09.05–12.20 jobbar
 12.20–13.30 lunch på restaurang
 13.30–17.10 jobbar
 17.10–17.30 cyklar till invigningsfest hos konsultfirma
 17.30–21.00 föreläsning/mingel/mat på invigningsfest
 21.00–21.30 cyklar hem i sällskap med helena, står och pratar ett litet tag
 21.30–21.40 cyklar sista biten hem
 21.40–22.00 pratar med Fredrik, medan han ser på tV
 22.00–22.20 röjer i köket
 22.20–22.25 tandborstning, går och lägger mig
 22.25–22.40 läser innan jag somnar

Faktiska dagsprogram under en vardag för ett föräldrapar med två  
barn i åldern 5 (kalle) och 3 år (emma). 
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De faktiska dagsprogrammen utgör en kompromiss mellan tre ty-
per av krav som individer upplever:3 
a)  deras önskemål och prioriteringar, 
b)  de krav som uppstår i förvärvsarbetet och i ansvar för hem och 

familj samt 
c)  de betingelser som den konkreta omgivningen skapar. 

Faktiska tidsdagböcker har till exempel använts för att visa de olika 
strategier som kvinnor utvecklar för att hantera vardagslivet.4 Efter-
som de faktiska dagsprogrammen innehåller ett antal kompromisser 

Fredriks schema 

 06.30–06.45 klockan ringer, snoozar
 06.45–07.22 går upp, är i badrummet, klär på mig, packar ihop jobbsaker
 07.22 går ut genom dörren, kör till jobbet
 07.40 parkerar på jobbet, hämtar frukostbulle
 08.00 inloggad på jobbet
 12.40–13.00 lunch
 15.45 åker hem från jobb
 16.15 kommer hem, parkerar
 16.25–16.40 hämtar barnen på dagis
 16.40–17.30 på lekplats med kalle och emma
 17.30  vi beger oss hemåt
 17.55 jag börjar laga mat
 18.15–18.45 vi äter pannkakor
 18.45–19.30 barnen ser på film, jag fixar med ny dator
 19.30–20.20 läggning av barnen (toalettbesök, välling, saga, tandborstning)
 20.20 –21.40  fixar med den nya datorn
 21.40–22.00 ser på tV, medan anna pratar med mig
 22.00–23.15 fixar med den nya datorn
 23.15–23.45 lägger mig, läser en stund innan jag somnar 
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anses konstruerade dagsprogram vara ett bättre alternativ för att 
förstå vad en konkret fysisk miljö betyder för vardagens organise-
ring.5 För att kunna ta fram konstruerade dagsprogram måste vissa 
antaganden göras för olika individers vardag. Där kan statistik från 
Statistiska Centralbyrån om tidsåtgång för obetalt arbete, betalt ar-
bete och fritid komma till användning. 

De konstruerade tidsprogrammen förankras i ett lokalt samman-
hang vad gäller bostadsläge, resmöjligheter (tillgång till kollektivtra-
fik, lägen för hållplatser med mera), tillgång till och läge för daghem, 
affärer med mera, samt avstånd mellan viktiga målpunkter i sam-
hället. Dagsprogram kan exempelvis skapas för alla eller några av 
följande förflyttningar:

Bostad – arbete – bostad
Bostad – dagis – skola – arbete – dagis – skola – bostad
Bostad – arbete – butik – bostad
Bostad – arbete – läkarmottagning – bostad
Bostad – arbete – bibliotek – bostad
Bostad – arbete – lokal för styrketräning – bostad
Bostad – gamla mamma – arbete – bostad

Ett exempel på hur dagsprogram kan användas i planeringen presen-
teras i kapitel 12. 

Könsuppdelad statistik 
Att synliggöra skillnader och likheter mellan kvinnor och män är ett 
sätt att skapa kunskap om dagens och gårdagens verklighet. I Sverige 
måste all officiell och individbaserad statistik vara uppdelad efter 
kön om det inte finns särskilda skäl emot.6 Ett sådant kan vara små 
populationer. Mycket av det statistikunderlag som används i plane-
ringen om befolkning, inkomster, resmönster och så vidare, utgör 
offentlig statistik och skall alltså vara uppdelad efter kön, men är det 
alltför sällan. Tack vare utvecklingen av geografiska informations-
system, gis, är det idag möjligt att göra könsuppdelad statistik både 
lättillgänglig och nedbruten för relativt små områden i en kommun. 
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Jämindex

För att underlätta en diskussion om just jämställdhetsmålet och visa 
hur det är på väg att uppfyllas har Statistiska Centralbyån, scb, tagit 
fram Jämindex, ett mycket talande och användbart material som bör 
komma till större användning inom planeringen.7 

Jämindex presenteras på såväl kommun- som länsnivå. Det är 
baserat på sådan statistik som regelbundet samlas in på kommun-
nivå. Fördelningen av det obetalda arbetet som är ett viktigt mått på 
jämställdhet saknas tyvärr. Skälet är att detta är en typ av statistik 
som bygger på omfattande intervjumaterial som inte görs lokalt utan 
endast på nationell nivå.

Femton indikatorer med direkt anknytning till jämställdhetsmålet 
visar skillnaden mellan kvinnor och män för allt från utbildning, för-
värvsarbete, inkomst, uttag av dagar för föräldraledighet respektive 
vård av sjukt barn och ohälsodagar till representation i kommunfull-
mäktige och kommunstyrelsen. Som regel innebär stor skillnad att 
det brister i jämställdheten. 

För varje indikator rangordnas kommunerna/länen. Medelvärdet 
för samtliga värden inom respektive kommun/län rangordnas sedan 
på nytt och bildar vad som i praktiken utgör en nationell jämställd-
hetsbarometer. Principen är att de som har mest lika värden för kvin-
nor och män får bäst placering på barometern, oavsett om det är 
kvinnor eller män som är »bäst«. 

Systemet kan ifrågasättas eftersom vissa kategorier fungerar så att 
alla tävlar i »olympiaklass« (alla är bra, men en måste vinna och en 
komma sist). För andra är spridningen stor mellan bäst och sämst. En 
genomgång visar ändå att de kommuner som placerar sig högt i den 
sammanvägda rangordningen som regel ligger bra till för de flesta 
indikatorer. 

I det praktiska arbetet är kanske det viktigaste att se hur skill-
naderna mellan kvinnor och män inom kommunen/länet minskar 
över tid. Tidsserier för de olika indikatorerna presenteras numera på 
Statistiska Centralbyråns hemsida, liksom för pend ling över kom-
mungränsen. Jämindex utvecklas successivt varför det inte är me-
ningsfullt att här presentera det i detalj. Enklast är att gå till Statis-
tiska Centralbyråns hemsida och leta upp materialet genom att gå till 
Jämställdhet under bokstaven j. 
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Att tolka statistik 

Krav och önskemål om könsuppdelad statistik, liksom det transport-
politiska målets formulering utifrån behov, har inneburit att väldigt 
många uppgifter tagits fram om kvinnors och mäns verklighet och 
erfarenheter, inte minst vad gäller resvanor. Det är i och för sig posi-
tivt men det finns en fara i att måla upp skillnader mellan kvinnor och 
män. Statistiken tas lätt för en beskrivning av något statiskt, nästan 
som biologiska olikheter mellan könen, så här är kvinnor respektive 
så här är män. Avsikten måste istället vara att visa på den strukturella 
underordningen, det vill säga hur framförallt kvinnor, men ibland 
även män, kommer till korta i jämförelserna mellan könen. 

Tolkas statistiken så att skillnaderna mellan kvinnor och män är 
något naturligt och givet, leder jämställdhetsarbetet lätt till att kvin-
nor hålls kvar i en underordnad position. Det kan till exempel inne-
bära att kollektivtrafikens utbyggnad motiveras med att den gynnar 
dem som använder den mest, nämligen kvinnorna. På samma sätt 
kan utbyggd barnomsorg motiveras som ett sätt att möjliggöra för 
kvinnor att kombinera arbete och barn. Att tänka så stödjer visserli-
gen vissa aspekter av jämställdhet mellan könen. Men risken är stor 
att strukturerna förblir oförändrade. 

I eu:s definition av gender mainstreaming, jämställdhetsintegre-
ring, betonas därför att arbetet för jämställdhet inte enbart får leda 
till en balans i statistiken. Det måste också innebära att stödja långt-
gående förändringar vad gäller föräldraroll, familjestruktur, arbets-
livets organisering och personlig utveckling. Allt detta angår både 
kvinnor och män.8

En planerare måste således fråga sig: Vad beror dessa skillnader 
på? Kan planeringen bidra till ökad jämställdhet genom att den be-
drivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors villkor påverkas? 
Kan planeringen påverka samhället i stort så att underordningen 
minskar eller ännu hellre försvinner? 

Jäm CS3.indd   98 08-11-20   11.25.03



10  Verktyg – att lägga ut rätt  kompasskurs  

Jämindex för Härryda respektive Bjuv – 
vad tabellerna berättar
Överst i tabellerna på följande uppslag 
kan man se att härryda tillhör klass 1, det 
vill säga den grupp av kommuner som är 
mest jämställd genom att ha det högsta 
sammanvägda värdet för jämställdhet.9 
Bjuv tillhör klass 5, den grupp som är 
minst jämställda. härryda ligger på  plats 
10, Bjuv på plats 272 av sveriges totalt 
290 kommuner. tabellen visar inte vilken 
plats på listan den aktuella kommunen 
har men värdet för Medelrang för Relativ 
skillnad återspeglar placeringen. där-
emot kan man för varje enskild variabel 
få fram placeringen i relation till övriga 
kommuner. den oranga siffran inom 
parentes visar rangen; bäst är 1, sämst 
är 290.

den grå horisontella stapeln utgör 
medelvärdet av respektive variabel för 
män och kvinnor i samtliga kommuner. 
Brun siffra inom parentes anger det 
numeriska värdet för hela riket. längden 
på den bruna respektive orange stapeln 
anger värdet för män respektive kvinnor i 
den aktuella kommunen. här kan man se 
om värdena ligger över eller under med-
elvärdet för riket. staplarnas inbördes 
relation visar att ju mindre skillnad i längd 
desto mer jämställt och desto bättre rang 
vad gäller en specifik variabel. 

de flesta variabler visar på positiva 
värden i bedömningen av jämställdhet, 
till exempel eftergymnasial utbildning och 
uttag av föräldrapenning. dessa är mar-
kerade med (1). de som visar negativa 
värden, såsom låga inkomster, är marke-
rade med (–1). 

några variabler beskriver en nivå 
och är markerade med (–a). syftet med 
nivåvärdet är att korrigera för situationer 
då exempelvis arbetslösheten är hög (ett 
negativt värde) och samtidigt lika eller 
nästan lika för män och kvinnor. det är 
i och för sig en jämställd situation men 
utgör inte ett mått på god välfärd. här 
gäller ju lägre värde för nivå desto bättre 
jämställdhetsrang. 

Variabeln Ojämn könsfördelning på 
näringsgrenar utgör ett specialfall. här 
är staplarna alltid lika långa. en ojämn 
könsfördelning drabbar båda könen lika, 
såväl brist på manliga förskolelärare som 
brist på kvinnliga tekniker inkluderas.  Full 
spridning av män och kvinnor ger värdet 
0, ingen spridning ger värdet 100. Bland 
sveriges kommuner är bästa värdet 24,7 
(stockholm), sämsta 56 (essunga).
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Härryda
i härryda har jämställdheten bäst värden 
för variablerna könens representation i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
Praktiskt taget lika många män som kvin-
nor ger kommunen hög rangordning, 
5 respektive 1. också för variablerna 
förvärvsarbetarfrekvensen och öppet 
arbetslösa,  både vad gäller antal och 
nivåvärde, ligger värdena för kvinnor och 
män nära varandra, men är något högre 
för män. kommunen hamnar ändå på 
plats 108 vad gäller förvärvsarbetarfrek-
vensen eftersom de flesta kommuner har 
hyfsade värden på detta område. 

som i de flesta kommuner har fler 
kvinnor än män eftergymnasial utbild-
ning, men skillnaden är inte anmärknings-
värt stor vilket ger rang 33. trots detta är 
ojämställdheten stor vad gäller medel-
inkomsten, plats 279. Vad som mäts är 
inkomster, inte löner. kvinnor arbetar 
oftare deltid än män vilket förklarar en 
del av skillnaderna. arbetsmarknaden i 
sverige är könssegregerad: mönstret är 
att kvinnor arbetar i offentlig sektor och 
män i det privata näringslivet. män pend-
lar också i större utsträckning än kvinnor 
och härryda är en utpendlingskommun 
(kapitel 11). detta återspeglas i den 
stora skillnaden vad gäller andel med 
låga inkomster, det är  nästan dubbelt så 
vanligt för kvinnor att ingå i denna grupp. 
eftersom kvinnors lägre inkomster är ett 
generellt mönster blir placeringen i rang-
ordningen ändå förhållandevis bra, 23. 

Vad gäller ojämn könsfördelning på 
näringsgrenar är den påtaglig men inte 
anmärkningsvärd vilket ger rangordning 
71.  däremot visar variabeln egna före-

tagare med minst 2 sysselsatta på stor 
ojämställdhet, en skillnad på över 55 
procentenheter. rangordningen, 166, 
visar att situationen är bättre i många 
andra kommuner. 

deltagandet i arbetslivet utgör en 
viktig sida av jämställdheten. en annan är 
deltagandet i vård- och omsorgsarbetet. 
det senare återspeglas i uttag av föräld-
rapenning och tillfällig föräldrapenning 
(så kallade vab-dagar). här är ojäm-
ställdheten stor i härryda, kvinnor tar i 
båda situationerna ut betydligt fler dagar 
än män. eftersom mönstret är generellt i 
landet blir placeringen i rangordningen 
förhållandevis bra för föräldrapenning, 
86. då män i allmänhet oftare tar ut den 
tillfälliga föräldrapenningen än föräldra-
penningen och alltså uppvisar ett  något 
mer jämställt mönster för det senare, blir 
placeringen dålig här, nämligen 222.

Ohälsotalet visar stor skillnad mel-
lan kvinnor och män och låg placering i 
rangordningen, 214. samtidigt är nivån 
inte anmärkningsvärt hög, här ligger 
härryda på plats 57. ohälsotalet är alltid 
lägre i kommuner med lägre medelålder. 
härryda är en kommun med förhållande-
vis ung befolkning.

Värdet för andel unga är acceptabelt 
jämställt. drygt tre procentenheter skiljer, 
vilket ger rangordning 143. stor skillnad 
i antal kvinnor och män kan vara en följd 
av att kommunen av en eller flera orsaker 
är mindre attraktiv för det ena könet.  det 
är något som i sig kan beskrivas som 
ojämställdhet men också bäddar för 
ojämställdhet inom många av de områ-
den som Jämindex tar upp.
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(medelvärde)

Region:
v1: Medel-rang för Relativ skillnad
vA: Färg Klass

Härryda
97,33
1

Region:
v1: Medel-rang för Relativ skillnad
vA: Färg Klass

Bjuv
185,20
5

Män Kvinnor (Rang)

1  Andel med eftergymnasial utbildning, 25–64 år 
 36.2    (26.5)
 41.7   (33)

1  Andel förvärvsarbetande 20–64 år (2004) 
 84.9    (77.5)
 80.4   (108)

–1   Arbetssökande, öppet arbetslösa, 20–64 år 
 2.8    (4.1)
 2.7   (31)

–A  Arbetssökande, öppet arbetslösa, 20–64 år, NIVÅ 
 2.8    (4.1)
 2.7   (21)

1  Medelinkomst (sammanräknad förvärvsinkomst, 2004) 20–64 år, tkr 
 316.1 (220.6)
 213.6   (279)

–A  Andel med låga inkomster 25–64 år (2004) 
 8    (14.1)
 13.6   (23)

–A  Ojämn könsfördelning på näringsgrenar (2004, %, beräknad i förväg)  
 42.1    (45.3)
 42.1   (71)

1   Föräldrapenning, andel använda dagar 
 20.5    (50)
 79.5   (86)

1  Tillfällig föräldrapenning, andel använda dagar (2004) 
 34.6    (50)
 65.4   (222)

–1  Ohälsotal, ohälsodagar per person och år, 20–64 år 
 31    (50.5)
 51.3   (214)

–A  Ohälsotal, ohälsodagar per person och år, 20–64 år, NIVÅ 
 31    (50.5)
 51.3   (57)

1  Andel unga vuxna, 25–34 år 
 48.3    (50)
 51.7   (143)

1  Kommunfullmäktigledamöter, könsandel 2002 
 49    (50)
 51   (5)

1  Kommunstyrelse (exkl ersättare), könsandel, 2003 
 50    (50)
 50   (1)

1  Egna företagare med minst 2 sysselsatta (2004) 
 78.2    (50)
 21.8   (166)

(medelvärde) Män Kvinnor (Rang)

1  Andel med eftergymnasial utbildning, 25–64 år 
13.1   (26.5)
17.7   (117)

1  Andel förvärvsarbetande 20–64 år (2004) 
77.7   (77.5)
68.4   (287)

–1   Arbetssökande, öppet arbetslösa, 20–64 år 
4.4   (4.1)
4.6   (37)

–A  Arbetssökande, öppet arbetslösa, 20–64 år, NIVÅ 
4.4   (4.1)
4.6   (174)

1  Medelinkomst (sammanräknad förvärvsinkomst, 2004) 20–64 år, tkr 
235.8 (220.6)
171.9  (209)

–A  Andel med låga inkomster 25–64 år (2004) 
12.1   (14.1)
20   (259)

–A  Ojämn könsfördelning på näringsgrenar (2004, %, beräknad i förväg)  
44.8   (45.3)
44.8   (115)

1   Föräldrapenning, andel använda dagar 
17.8   (50)
82.2   (221)

1  Tillfällig föräldrapenning, andel använda dagar (2004) 
39.1   (50)
60.9   (81)

–1  Ohälsotal, ohälsodagar per person och år, 20–64 år 
40.8   (50.5)
82.2   (265)

–A  Ohälsotal, ohälsodagar per person och år, 20–64 år, NIVÅ 
40.8   (50.5)
 51.3   (229)

1  Andel unga vuxna, 25–34 år 
51.1   (50)
 51.7   (89)

1  Kommunfullmäktigledamöter, könsandel 2002 
64.5   (50)
 51   (257)

1  Kommunstyrelse (exkl ersättare), könsandel, 2003 
92.3   (50)
 50   (288)

1  Egna företagare med minst 2 sysselsatta (2004) 
77.8   (50)
22.2   (150)
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Bjuv
i Bjuv visar värdet på öppet arbetslösa  
den mest jämställda situationen med 
placering 37 i rangordningen. samtidigt 
är arbetslösheten förhållandevis hög 
varför värdet på nivån gör att place-
ringen i rangordningen här blir låg, 174. 
det är också stor skillnad mellan kvinnor 
och män vad gäller andel förvärvsarbe-
tande, knappt 10 procentenheter lägre 
för kvinnor vilket ger placeringen 287.   
samtidigt visar värdet för medelinkomst 
på en mindre skillnad mellan kvinnor 
och män än i  härryda. detta trots att 
jämställdheten vad gäller eftergymnasial 
utbildning är sämre i Bjuv än i härryda. 
men både kvinnor och män har låg nivå 
på utbildningen i jämförelse med riket. 
Värdena pekar på att i Bjuv har en förhål-
landevis stor grupp kvinnor valt att varken 
förvärvsarbeta eller söka arbete.

Vad gäller könsfördelningen på 
näringsgrenar är den mer negativ än i 
härryda, också i jämförelse med övriga 
kommuner, rangordning 115. Variabeln 
egna företagare med minst 2 sysselsatta 
visar på stor ojämställdhet, en skillnad 
på över 55 procentenheter. det är något 
bättre än i härryda och ger  rangord-
ningen 115. 

männen i Bjuv är förhållandevis bra 
på att ta ut tillfällig föräldrapenning, 

rangordning 81, även om skillnaden mel-
lan kvinnor och män är stor. Vad gäller 
föräldrapenningen är ojämställdheten 
mycket stor, plats 221 i rangordningen.

också värdena för ohälsotalen visar 
stora skillnader mellan kvinnor och män, 
både i antal dagar (rangordning 265) 
och vad gäller nivå (rangordning 229). 
medelåldern i kommunen är också något 
högre i Bjuv än i härryda, men det kan 
finnas fler orsaker.  

i Bjuv dominerar männen nästan totalt 
såväl kommunfullmäktige som kommun-
styrelse. Bjuv kommer följaktligen väldigt 
långt ner i rangordningen, på plats 257 
respektive 288. 

Vad gäller andelen unga är situatio-
nen i Bjuv förhållandevis jämställd, drygt 
två procentenheter skiljer, plats 89 i rang-
ordningen. Unga kvinnor stannar kvar 
trots bristen på arbete. 

trots närheten till helsingborg och 
den regionförstoring med ökad pendling 
som pågår i skåne är inte Bjuv en pend-
larkommun på samma sätt som härryda. 
istället karakteriseras kommunen av ett 
förhållandevis traditionellt könskontrakt. 
det innebär att män dominerar politiken, 
kvinnor har låg utbildningsnivå och i stor 
utsträckning står utanför arbetslivet.

k a P i t e l  10
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(medelvärde)

Region:
v1: Medel-rang för Relativ skillnad
vA: Färg Klass

Härryda
97,33
1

Region:
v1: Medel-rang för Relativ skillnad
vA: Färg Klass

Bjuv
185,20
5

Män Kvinnor (Rang)

1  Andel med eftergymnasial utbildning, 25–64 år 
 36.2    (26.5)
 41.7   (33)

1  Andel förvärvsarbetande 20–64 år (2004) 
 84.9    (77.5)
 80.4   (108)

–1   Arbetssökande, öppet arbetslösa, 20–64 år 
 2.8    (4.1)
 2.7   (31)

–A  Arbetssökande, öppet arbetslösa, 20–64 år, NIVÅ 
 2.8    (4.1)
 2.7   (21)

1  Medelinkomst (sammanräknad förvärvsinkomst, 2004) 20–64 år, tkr 
 316.1 (220.6)
 213.6   (279)

–A  Andel med låga inkomster 25–64 år (2004) 
 8    (14.1)
 13.6   (23)

–A  Ojämn könsfördelning på näringsgrenar (2004, %, beräknad i förväg)  
 42.1    (45.3)
 42.1   (71)

1   Föräldrapenning, andel använda dagar 
 20.5    (50)
 79.5   (86)

1  Tillfällig föräldrapenning, andel använda dagar (2004) 
 34.6    (50)
 65.4   (222)

–1  Ohälsotal, ohälsodagar per person och år, 20–64 år 
 31    (50.5)
 51.3   (214)

–A  Ohälsotal, ohälsodagar per person och år, 20–64 år, NIVÅ 
 31    (50.5)
 51.3   (57)

1  Andel unga vuxna, 25–34 år 
 48.3    (50)
 51.7   (143)

1  Kommunfullmäktigledamöter, könsandel 2002 
 49    (50)
 51   (5)

1  Kommunstyrelse (exkl ersättare), könsandel, 2003 
 50    (50)
 50   (1)

1  Egna företagare med minst 2 sysselsatta (2004) 
 78.2    (50)
 21.8   (166)

(medelvärde) Män Kvinnor (Rang)

1  Andel med eftergymnasial utbildning, 25–64 år 
13.1   (26.5)
17.7   (117)

1  Andel förvärvsarbetande 20–64 år (2004) 
77.7   (77.5)
68.4   (287)

–1   Arbetssökande, öppet arbetslösa, 20–64 år 
4.4   (4.1)
4.6   (37)

–A  Arbetssökande, öppet arbetslösa, 20–64 år, NIVÅ 
4.4   (4.1)
4.6   (174)

1  Medelinkomst (sammanräknad förvärvsinkomst, 2004) 20–64 år, tkr 
235.8 (220.6)
171.9  (209)

–A  Andel med låga inkomster 25–64 år (2004) 
12.1   (14.1)
20   (259)

–A  Ojämn könsfördelning på näringsgrenar (2004, %, beräknad i förväg)  
44.8   (45.3)
44.8   (115)

1   Föräldrapenning, andel använda dagar 
17.8   (50)
82.2   (221)

1  Tillfällig föräldrapenning, andel använda dagar (2004) 
39.1   (50)
60.9   (81)

–1  Ohälsotal, ohälsodagar per person och år, 20–64 år 
40.8   (50.5)
82.2   (265)

–A  Ohälsotal, ohälsodagar per person och år, 20–64 år, NIVÅ 
40.8   (50.5)
 51.3   (229)

1  Andel unga vuxna, 25–34 år 
51.1   (50)
 51.7   (89)

1  Kommunfullmäktigledamöter, könsandel 2002 
64.5   (50)
 51   (257)

1  Kommunstyrelse (exkl ersättare), könsandel, 2003 
92.3   (50)
 50   (288)

1  Egna företagare med minst 2 sysselsatta (2004) 
77.8   (50)
22.2   (150)

10  Verktyg – att lägga ut rätt  kompasskurs  
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Vad könsuppdelad statistik kan visa

Det finns ett stort värde i könsuppdelad statistik framtagen på ett 
seriöst sätt. Den visar, svart på vitt, hur det ligger till. Det går inte att 
prata bort siffrorna. Ett exempel är kulturgeografen Gunnel Fors-
bergs forskning som, genom en omfattande analys av statistik,  visar 
att det finns olika regionala könskontrakt, det vill säga mer eller 
mind re jämställda regioner i Sverige.10

Könskontrakt, eller genuskontrakt, är en term som Yvonne Hird-
man myntat för att beskriva alla de osynliga överenskommelser som 
styr hur män och kvinnor lever sina liv för att upprätthålla genussy-
stemets två principer, isärhållning respektive under- och överordning 
(kapitel 6). Fördelen med ett ord som kontrakt är att det innehåller 
en öppning. Ett kontrakt kan sägas upp eller omförhandlas. Det sker 
också oavbrutet, i våra privata liv såväl som på samhällsnivå. Köns-
kontrakten varierar dessutom med tid och plats. Politiska beslut kan 
påverka dem i mer jämställd riktning, liksom beslut på företagsnivå 
och offentlig debatt.

Forsberg visar att det finns stora regionala skillnader i Sverige. 
Könssegregeringen på arbetsmarknaden varierar kraftigt, liksom 
ansvarsfördelningen vad gäller vård och omsorg och representatio-
nen inom politiken. Forsberg identifierar tre olika typer av regionala 
könskontrakt: det traditionella, det otraditionella och det modernis-
tiska.11

För det traditionella könskontraktet gäller att förhållandena mel-
lan könen är mer traditionella än för genomsnittet. I regioner där 
de traditionella kontrakten dominerar är arbetsmarknaden starkt 
könssegregerad och omsorgen sköts ofta av familjen eller släkten. 
Det är vanligt att mammorna stannar hemma med barnen. Kvinnor 
har inte mycket politisk makt i kommunerna. 

Arbetsdelningen mellan könen har historiska rötter i ett ensidigt 
näringsliv och ett patriarkalt samhälle där religionen har relativt stor 
betydelse. Utflyttningen har länge varit större än inflyttningen. Tra-
ditionella könskontrakt finns framförallt i olika bruksbygder (Bergs-
lagen), skogs- och fjällbygder (Värmland/Dalsland, inre Norrland 
utom Jämtland och Tornedalen) och i religiösa bygder (inre Småland, 
Västerbotten, Bohuslän). 

De otraditionella könskontrakten hittar man i regioner med 
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stort inslag av primärnäringar, exempelvis bruksorter eller renod-
lade jordbruksbygder. Där är relationen mellan män och kvinnor 
mer jämställd och kvinnor och män är förhållandevis väl integrerade 
både på arbetsmarknaden och i politiken. Den offentliga omsorgen 
är ganska väl utbyggd, även om det också finns starka inslag av privat 
och ideell verksamhet.

Typiskt för regioner med otraditionella könskontrakt är att de all-
tid haft omfattande utbyte med andra länder/regioner, bland annat 
genom internationell handel. På så sätt avviker de från sitt omland. 
Gotland och Jämtland, vilka båda har en tydlig regional identitet 
och ofta markerar sin egen särart, är två exempel. Otraditionella 
könskontrakt finns också i kustregionerna Västkusten, Ostkusten 
och Norrlandskusten. Dessa är sinsemellan olika men ändå tydligt 
urskiljbara från sin omgivning. Dynamiska landsbygder, områden 
som kännetecknas av omfattande förändringar, både demografiska 
och företagsmässiga, är andra exempel.

Det modernistiska könskontraktet är relativt jämställt och bygger 
på en funktionalistisk, snarare än en patriarkal, idé om ett effektivt 
samhälle. Det kan kallas för industrisamhällets könskontrakt och 
är samtida med miljonprogrammet inom bostadsbyggandet och den 
moderna kvinnorörelsen. Det var under sextio- och sjuttiotalen som 
den offentliga sektorn expanderade och kvinnorna gick ut på arbets-
marknaden. 

Det finns alltså ett samband mellan omflyttning och utjämning 
av relationen mellan kvinnor och män. Jämställdheten har ökat på 
grund av de influenser som följer med inflyttning. I regioner med 
modernistiska könskontrakt sker omsorgen i offentlig regi snarare 
än i familjens. Samtidigt är kvinnor och män relativt jämställda på 
arbetsmarknaden och inom politiken. Detta könskontrakt hittar 
man främst idag i Mälardalsregionen och andra storstadsregioner, 
men också i residensstäder som blivit utbildningsorter genom de nya 
högskolorna. 

Samtliga könskontrakt bygger på en sortering och värdering av 
arbetsuppgifter, fenomen och saker som baseras på kön. Olikheterna 
kan beskrivas som en gradskillnad, snarare än artskillnad, framhål-
ler Gunnel Forsberg. Alla visar på att det biologiska könet avgör 
vilken position man får i arbetslivet, politiken och familjen. Men ju 
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mindre könssegregerade de olika områdena är, desto mer jämställda 
är relationerna mellan män och kvinnor. 

Organiseringen av vård och omsorg i vid bemärkelse, speciellt den 
offentliga sektorn, har en avgörande betydelse för regionernas för-
utsättningar att skapa såväl jämställdhet som social mobilitet. Ana-
lysen visar alltså att samhällsplaneringen har en uppgift att utveckla 
den sociala infrastrukturen för att åstadkomma en mindre segrege-
rad arbetsmarknad och ett i övrigt mer jämställt samhälle. Temat 
social infrastruktur utvecklas i nästa avsnitt.

Pendla mellan perspektiven
Vad som beskrivits i detta kapitel är olika exempel på planering ut-
ifrån ett underifrån- eller vardagslivsperspektiv där genusanalysen 
integreras i processen. I strategiskt planeringsarbete är det varken 
möjligt eller önskvärt att underifrånperspektivet utgör det enda. Det 
finns inte heller anledning att ställa ett underifrånperspektiv mot ett 
ovanifrånperspektiv. Det bästa är att pendla mellan dem och låta 
kunskaper och idéer från det ena perspektivet möta det andra. 

Här tas inte upp något om hur man bäst hanterar ett renodlat 
uppifrånperspektiv, eftersom det utgör gängse praxis i planeringen, 
antingen den har mer traditionell rationell karaktär eller liknar för-
handlingsplanering. 

Avsikten är att istället lyfta fram betydelsen av att nya kunskaper 
från vardagslivets arena kommer tidigt in i processen för att utveckla 
genusperspektivet. Man får inte förledas att tro att till exempel en 
dialog med medborgarna i sig är tillräckligt. Genusglasögonen måste 
vara i bruk genom hela processen, när man lyssnar till medborgarna 
och när man ställer samman och analyserar deras synpunkter. Om 
inte, är det risk att kvinnors traditionella erfarenheter fortsätter att 
underordnas. 

Bara genom att kontinuerligt i hela planprocessen ställa kunskaper 
och erfarenheter, med speciell tonvikt på vardagslivets organisation 
och den sociala reproduktionen, mot produktionens och markna-
dens krav, tillsammans med andra »uppifrånkrav« som riksintressen 
och miljömål, kan ett socialt hållbart och jämställt samhälle byggas. 
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Läs mer här!

de laval, suzanne (1999) Samråd & dialog. En idébok för 
den som ska  arrangera någon form av dialog. Finns som 
pdf-fil på Vägverkets hemsida. www.vv.se/Forskning & innovation/
samhällsplanering/ dokument samhällsplanering [080125] 

Boverket (2006) Lär känna din ort! – metoder att analysera or-
ter och stadsdelar. karlskrona: Boverket.  Boken beskriver metoder för 
ortsanalyser ur ett under ifrånperspektiv. tips ges om olika sätt att föra en 
dialog med medborgarna som kan vara värdefulla att ta del av. Jämställd-
hetsaspekten behandlas knapphändigt. 

Jämindex: det statistiska materialet hittas lätt på sCB:s hemsida, sök på 
Jämställdhet under J.

om sWot och fokusgrupper kan man hitta bra information på internet 
genom sökning på just dessa ord.

sCB (2007) Jämindex – ett verktyg för regional analys. Finns 
som pdf-fil på sCB:s hemsida. sök på titeln i sökfunktionen på www.scb.
se. Fullständig www-adress: http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
Be0801_2007k01_ti_09_a05st0701.pdf [080125]. Bra information 
om uppbyggnaden av Jämindex på 2 sidor.

Christiansson, Christina och agneta thermænius (2002) Mest jämställt 
i Stockholm med omgivningar. i sCB (2002) VälfärdsBulletinen 
2002:3. Finns som pdf-fil på sCB:s hemsida: sök på titeln i sökfunktionen 
på www.scb.se. Fullständig www-adress: http://www.scb.se/Grupp/
allmant/_dokument/a05st0203_06.pdf [080125]. Fyra sidor om hur 
Jämindex kan användas.

sCB (2004) Könsuppdelad statistik. Ett nödvändigt medel för 
jämställdhetsanalys. stockholm: statistiska Centralbyrån (sCB). 
Finns även som pdf-fil på sCB:s hemsida. sök på titeln i sökfunktionen på 
www.scb.se. Fullständig www-adress: http://www.scb.se/templates/ 
PlanerPublicerat/default.aspx?p=Pub&type=PUB [080125]. Boken visar 
på ett utmärkt sätt hur könsuppdelad statistik bör presenteras och hanteras.

Forts.
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Christiansson, Christina, margit  mared och agneta thermænius (2004) 
Jäm index – ett analysverktyg för regional analys. i Joachim 
Vogel (red.) Perspektiv på välfärden 2004. sysselsättning och arbetslös-
het, inkomster och levnadsstandard, hälsa, sociala nätverk, överblick 
över välfärden, s. 275–289. sCB: levnadsförhållanden. rapport nr 106. 
Finns även som pdf-fil på sCB:s hemsida. sök på titeln i sökfunktionen 
på www.scb.se. Fullständig www-adress: http://www.scb.se/statistik/
le/le0101/2004a01/le0101_2004a01_Br_le106sa0401.pdf 
[080125] en längre artikel om Jämindex och hur det kan användas i 
 regional analys.

sCB (2008) På tal om kvinnor och män 2008. Lathund om 
jämställdhet. stockholm: statistiska Centralbyrån. Finns som pdf-fil på 
huvudsidan för jämställdhetsstatistik. Finns även på engelska. Uppdateras 
vartannat år.
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11  Viktiga områden  
för planeringen

et är lätt hänt att jämställdhetsfrågorna förläggs till hem-
met, bostaden och den privata sfären, alltså det som ut-
gör kvinnors traditionella ansvarsområden. De är alla 
viktiga, men i planeringsstrategiska sammanhang måste 

jämställdhet även kopplas till vardagslivsaktiviteter som sträcker sig 
långt utanför hemmet och in i den offentliga sfären.

Områden med speciell relevans är social infrastruktur, transpor-
ter, handel och trygghets frågor i det offentliga rummet. Detta är 
välkända områden för fysisk samhällsplanering. Tyngdpunkten här 
ligger därför i behandlingen av dem utifrån ett genusperspektiv med 
avsikten att tillföra nya aspekter och i vissa fall presentera motbilder. 
Innan dessa områden tas upp konkret skall aktuella planeringsteman 
som region förstoring, pendling, och attraktivitet belysas.

Regionförstoring
Ett mål för kommun samman slagningen 1971–1974 var att skapa 
geografiska enheter som var tillräckligt stora för att invånarna skulle 
kunna bo och arbeta inom samma kommun. Planeringen gjordes 
utifrån industrisamhällets behov. Genom en god planberedskap för 
företag som ville etablera sig eller växa tog kommunen ansvar för 
att det skapades arbetsplatser. Kommunen hade också ansvar för 
invånarnas välfärd i form av skolor (helst ett gymnasium i varje kom-
mun), simhall och andra idrottsanläggningar samt bibliotek. Man 
månade om medborgarnas välfärd också genom planeringen av bo-
stadsområden och grannskapsenheter.

Många bostäder uppfördes inom tät och låg småhusbebyggelse i 
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form av radhus och kedjehus. I varje grannskapsenhet skulle finnas 
ett centrum med livsmedels butik, helst både ica och Konsum, post, 
kanske bank och någon specialaffär. Inom acceptabelt gång- eller 
cykelavstånd skulle låg- och mellanstadieskola samt daghem finnas. 
scaft-normer garanterade att gång- och cykelvägar var säkra.1 

Landsbygden såg annorlunda ut och livsmedelsbutiker och skolor 
låg betydligt tätare än idag. Den förhärskande planeringsideologin 
byggde emellertid på en traditionell hushållsbildning, det vill säga en 
kärnfamilj med en förvärvsarbetande man, en hemmafru och några 
barn. 

Att som kvinna gå ut i förvärvslivet, i alla fall som deltidsarbetan-
de, var på vissa sätt inte så komplicerat. Särbeskattningen som inför-
des 1972 gjorde sitt till, tillsammans med frågor om ökad jämställd-
het som drevs intensivt av kvinnorörelsen. För många, inte minst 
för ensamstående föräldrar, var det ändå svårt att få livet att gå ihop 
eftersom barnomsorgen inte på långa vägar var tillräckligt utbyggd. 

Denna verklighet gäller emellertid inte längre. Industrisamhället 
har övergått i kunskapssamhället. Kommunernas ekonomiska resur-
ser har minskat och allt fler kvinnor arbetar heltid, även när barnen 
är små. Idag bor många i en kommun, arbetar i en annan och kanske 
har ett fritidshus i en tredje. Många grannskapsbutiker är nedlagda, 
barnen kan gå i skola i andra ändan av staden eller kommunen och 
de yngre barnens fritidsaktiviteter kräver ofta skjutsning. Vardags-
livets arena har utvidgats betydligt för såväl män som kvinnor, men 
mest för män. Frågan är om samhällsplaneringen hängt med i dessa 
förändringar.

Av olika skäl är vi beredda att resa allt längre sträckor till arbetet, 
eller snarare, många är beredda att ha längre resväg till jobbet för att 
kunna bo där de vill.2 Den maximala tid vi kan tänka oss att använda 
för att färdas till jobbet är kanske inte så mycket längre idag, men på 
grund av snabbare transporter ökar avstånden. 

Såväl inpendling som utpendling har ökat i de flesta kommuner. 
Detta har lett till vad vi kallar för regionförstoring. Med detta förstås 
som regel den process där tidigare separata lokala arbetsmarknader 
(ofta kommuner) bildar en ny och större region genom den ökade 
pendlingen över kommungränsen. Regionförstoring och möjligheter 
till tillväxt hör intimt ihop menar många. 
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Pendling
Att bo i en kommun och arbeta i en annan betecknas som arbetspend-
ling av Statistiska Centralbyrån. Det kan handla både om dags- och 
veckopendling. Med dagens kommunindelning och sättet att defi-
niera arbetspendling utgör pendlingen en förutsättning för region-
förstoring. Resans längd avgör alltså inte om den registreras som 
pendling. En resa från Lidingö (kommun) till Stockholms centrum 
registreras som pendling, men inte en resa mellan Abisko och Kiruna 
på tio mil, eftersom orterna ligger i samma kommun.

Dagens situation kan beskrivas som att kommunerna inte längre 
kan fylla den funktion de förväntades ha efter senaste kommunrefor-
men och som också låg till grund för införandet av översiktsplanen i 
plan- och bygglagen från 1987. 

Det finns fler skäl till arbetspendling.3 Mellan åren 1995 och 2000 
ökade inpendlingen (mätt i relation till dagbefolkningen) i nästan 
alla kommuner. Mönstret är att individerna pendlar till de kommu-
ner som har en bra arbetsmarknad. Även bättre resmöjligheter som 
snabbtåg eller expressbussar påverkar benägenheten att pendla. 

Det geografiska mönstret för utpendling är inte lika tydligt. Ut-
pendling sker från kommuner med företagsnedläggningar men ock-
så på grund av ökad inflyttning. En hög andel boendeutpendlare är 
ett tecken på att kommunen är populär att bo i. Ofta rör det sig om 
kommuner som ligger nära en större stad. 

Beroende på det mest sannolika skälet till att man börjat pendla 
har fyra olika kategorier pendlare identifierats. Av de 265 000 perso-
ner som började pendla år 2000 var 55 procent män och 45 procent 
kvinnor.

Boendependlare: person som bytt boendekommun, men inte ar-•	
betskommun (40 %).
Arbetspendlare: tidigare arbetslös som fått arbete i annan kom-•	
mun än boendekommunen (17 %).
Karriärpendlare: förvärvsarbetande som bytt arbetskommun, •	
men inte boendekommun (14 %).
Pendlare som är ny i arbetskraften (•	 30 %).
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Skälen att pendla varierar med ålder. Boendependlarna är överre-
presenterade i åldern 20–39 år, arbetspendlarna i åldern 30–49 år 
och karriärpendlarna bland de något äldre (40–59 år). I den yngsta 
åldersklassen (16–19 år) dominerar, av naturliga skäl, pendlare som 
tidigare inte varit i arbetskraften. 

Fler kvinnor än män är boendependlare medan karriärpendlandet 
är vanligare bland män. Den största könsskillnaden finns i ålders-
gruppen 30–39 år, alltså i familjer med unga barn. Där är 48 procent 
av männen karriärpendlare jämfört med 41procent av kvinnorna. 

Pendling studeras i dag främst ur ett tillväxtperspektiv. Pendling-
en innebär en dynamik på arbetsmarknaden. Genom att idéer sprids 
och kontaktnät utvidgas fås positiva effekter som är till nytta för 
såväl individer och företag som samhället i stort, hävdar man.4 Men 
pendling måste också studeras ur både ett underifrån- och genusper-
spektiv.

Skilda resmönster för män och kvinnor
Skilda resvanor för kvinnor och män har uppmärksammats i ett 
mycket stort antal rapporter. Inte minst har det sjätte transportpoli-
tiska målet bidraget till detta. I målet talas det om kvinnors och mäns 
transportbehov. Det har medfört att de skillnader i könsmönster som 
upptäckts ofta lett till slutsatsen att kvinnor och män har olika behov. 
Skillnaderna tolkas ofta som statiska, nästan biologiska.

Det finns utredningar som förklarar att förslag till ny kollektivtra-
fik är bra för att uppnå ett jämställt transportsystem eftersom kvin-
nor, som oftare reser kollektivt, har större behov av kollektivtrafik än 
män. Av samma skäl skulle man kunna motivera att nya motorvägar 
är bra för männen och deras »jämställdhet«. 

Så är det naturligtvis inte, vilket också påpekades i det arbete Sta-
tens institut för kommunikationsanalys, sika , utförde när man fick 
i uppdrag att utveckla olika etappmål för ett jämställt transportsy-
stem.5 sika uttryckte ambivalens inför att lyfta fram just kvinnliga 
behov, författarna inser att det kan leda till att konservera kvinnors 
situation idag och låsa fast dem i traditionella könsroller (kapitel 6). 

Sammanfattningsvis gäller följande för kvinnors respektive mäns 
resmönster:6
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Kvinnor och män gör ungefär lika många resor, men män reser •	
betydligt längre sträckor varje dag.
Män kör bil i betydligt högre utsträckning än kvinnor, medan •	
kvinnor i högre utsträckning åker kollektivt eller färdas i bil som 
passagerare.
Kvinnors arbetsplatser ligger generellt sett närmare bostaden än •	
mäns.
Mäns resande är i högre grad än kvinnors förknippat med arbete, •	
medan kvinnors resande innehåller en högre andel inköps- och 
serviceärenden.
Kvinnor tenderar att i högre utsträckning än män göra kombine-•	
rade resor, under vilka fler än ett ärende uträttas.

Någon har uttryckt saken så att kvinnor utför ett transportarbete 
med hjälp av kollektivtrafik som hade varit bättre att göra med bil. 
Män däremot utför ett transportarbete med bil som varit lämpligare 
att utföra med kollektivtrafik.

För Stockholmsregionen har man undersökt hur de mer generella 
mönstren ser ut för åtta olika hushållstyper, eller livscykelgrupper: 
ung singel, ung sambo, sambo med små barn, singel med små barn, 
singel 35+, sambo 35+, sambo pensionär och singel pensionär.7 

Man fann att mäns större bilanvändning varken har med inkomst, 
förvärvsgrad, tillgång till bil eller syfte med resan att göra. I sambo-
hushåll med hög inkomst minskar dock skillnaden mellan män och 
kvinnor. Anmärkningsvärt är att skillnaden är störst mellan singel-
män och singelkvinnor med låga inkomster.

Trots skillnader i bilanvändning visar denna studie också att kvin-
nor gör betydligt fler resor för att lämna och hämta barn. Män gör 
omkring 25 procent färre hämtningar/lämningar. För tjänsteresor är 
bilden den motsatta. 

När utredarna ville förstå de bakomliggande drivkrafterna fann de 
»till synes subtila skillnader i hur de ser på sig själva och omgivning-
en«.8 Medan kvinnor har en tendens att lägga orsaker och lösningar 
inom sig själva (»Jag borde tänka mer på miljön och ta bussen of-
tare«) tenderar män att söka lösningar utanför sig själva (»Folk borde 
tänka mer på miljön och ta bussen oftare, men jag behöver min bil«). 

Kultur och tradition pekas ut som betydelsefullt för val av färd-
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medel. Bilen är av tradition en manlig domän, medan kvinnor ser 
bilen som ett verktyg för att få vardagen att gå ihop. Det hindrar 
inte att både män och kvinnor värderar bilen högt, konstaterar ut-
redarna. Däremot görs ingen analys utifrån ett genusperspektiv. En 
sådan skulle innebära att man frågar sig varför mäns kärlek till bilen 
tycks grundläggas tidigt i livet, vad det får för konsekvenser för kvin-
nors och mäns olika resmönster och hur det bidrar till en strukturell 
underordning. Följdfrågan måste bli hur dessa förhållanden kan på-
verkas för att skapa ett mer jämställt samhälle. 

Resmönster ur ett genusperspektiv
Analyser ur ett medvetet genusperspektiv är inte vanliga i plane-
ringsdokument. Rapporten Regionförstoring i ett skånskt perspek-
tiv utgör ett undantag.9 Den har på ett förtjänstfullt sätt analyserat 
arbetsresor10 ur ett genusperspektiv, ett begrepp som också används i 
rapporten. Rapporten visar att fem procent av de förvärvsarbetande 
kvinnorna reser längre än 30 km fågelvägen. Motsvarande siffra för 
männen är nio procent.

Skillnaden i arbetsresornas längd mellan män och kvinnor fram-
träder dock tydligast på de mycket korta avstånden, upp till två km. 
Män är kraftigt överrepresenterade när det gäller resor under en km, 
medan kvinnor är överrepresenterade för avstånd mellan en och två 
km. Det beror på att det finns många manliga småföretagare som inte 
har några arbetsresor alls eftersom företaget ligger i anslutning till 
bostaden, medan kvinnors arbete ligger utom hemmet men förhål-
landevis nära. 

Övriga skillnader mellan kvinnor och män beskrivs i rapporten 
som resultat av skilda tidskulturer, val av färdmedel och yrkesval. 
Män har överlag en mer produktionsinriktad tidskultur jämfört med 
kvinnor. Det innebär att olika aktiviteter genomförs strukturerat och 
efter varandra. Denna linjära tidskultur kännetecknar den traditio-
nella mansrollen som familjeförsörjare med en hemmafru. Hon står 
för vård, omsorg, matinköp och andra uppgifter kopplade till hem-
met, uppgifter som inte låter sig schemaläggas på samma sätt. 

För dagens yrkesarbetande kvinnor innehåller vardagen gene-
rellt sett en större andel aktiviteter knutna till vård och omsorg. När 
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andra människors behov och tillfredsställelse står i fokus är det inte 
lika lätt att planera och vara linjärt tidseffektiv. I stället genomförs 
ofta flera aktiviteter parallellt med varandra. Man handlar och pas-
sar också på att titta till mamma. De olika förhållningssätten leder 
till olika resmönster. Tiden man lägger ner på resandet skiljer sig inte 
nämnvärt mellan män och kvinnor, däremot reser männen längre i 
avstånd räknat.

Rapporten ansluter sig i övrigt till vad man funnit generellt. Kvin-
nor reser i större utsträckning med kollektiva färdmedel som oftast 
är långsammare än bilen. I de hushåll som endast äger en bil är det 
vanligare att den används av männen för arbetsresor. Skillnader i 
yrkesval är ytterligare något som bidrar till olikheterna i pendlings-
mönster mellan män och kvinnor. 

Kvinnor arbetar i större utsträckning än män inom vård och om-
sorg, alltså i den offentliga, gemensamma, sektorn. Att byta en tjänst 
som sjuksköterska på hemorten till en annan i en näraliggande stor-
stad och därmed bli pendlare, ger sannolikt inte stor utdelning lö-
nemässigt. Arbeten i den offentliga sektorn kräver dessutom i stor 
utsträckning personlig närvaro. Det är svårt att jobba flextid eller 
på distans. Kvinnors bevekelsegrunder och möjligheter att pendla 
längre sträckor begränsas alltså till viss del även av deras yrkesval.

Regionförstoring beskrivs ibland som en kvinnofälla eftersom det 
är svårt att kombinera långa arbetsresor med familjeliv, särskilt med 
små barn. Lösningen blir att en av föräldrarna avstår från att söka 
arbete längre bort för att få ekvationen att gå ihop. Oftast är det kvin-
norna som gör detta val, antingen de är låg- eller högutbildade.11 Or-
sakerna kan vara flera: lägre lön för kvinnor, traditionella könsroller, 
och/eller inga eller få fördelar med att resa längre för den som har ett 
traditionellt kvinnoyrke. 

Att beteckna regionförstoring som en kvinnofälla är dock olämp-
ligt, eftersom uttrycket låser fast kvinnor i det familjevårdande fack-
et. Däremot innebär tendensen till ökad pendling ett problem för 
många människor. Långa arbetsdagar innebär att det sociala livet 
begränsas även för den som inte har familj. För barnfamiljer blir 
ekvationen långa arbetsresor och omsorg om familjen ännu svårare, 
kanske omöjlig, att lösa. Någon av föräldrarna måste anpassa sitt 
arbete efter pendlarens arbetstider. För ensamstående föräldrar, an-
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tingen denna är man eller kvinna, kanske möjligheten till pendling 
inte finns överhuvudtaget. 

Attraktivitet och social hållbarhet
Diskussionen om den pågående regionförstoringen handlar alltså 
om en förändrad arbetsmarknad och i viss mån om en förändrad bo-
stadsmarknad. Analyser och argumentation förs främst ur ett upp-
ifrånperspektiv, det vill säga utifrån produktionens krav. Det gäller 
en del av Boverkets publikationer liksom rapporter från Arena för 
tillväxt.12 I flertalet av dessa tas jämställdhet upp som ett generellt 
krav men konsekvenserna av ojämställdhet och tankar kring hur 
man kan förändra mot mer jämställdhet saknas oftast. 

Men hur ser den andra sidan av myntet ut? Regionförstoringen 
ställer ju höga krav på enskilda individer och familjer. Hur ser den 
ut ur ett vardagslivsperspektiv? Är den socialt uthållig? Boverket tar 
upp frågan i rapporten Är regionförstoring hållbar?13 Till skillnad 
från många andra rapporter på temat regional utveckling har denna 
ett tydligt underifrånperspektiv. Den behandlar frågan om social 
hållbarhet genom att bland annat belysa konsekvenserna för barn 
av föräldrars pendling. Här kommer också jämställdhet in. Boverket 
gör bedömningen att den påverkas negativt genom att den som inte 
pendlar tvingas ta ett större ansvar för hem och familj.

Frågan diskuteras också i en rapport som utgör en kommentar till 
den regionalpolitiska utredningen från 2000.14 Rapporten ifrågasät-
ter om pendling över längre avstånd är en önskvärd utveckling efter-
som den medför att barn får stanna längre på dagis och fritis. Beträf-
fande den fysiska samhällsstrukturen ställs frågan: »Kommer vi att 
få externa centra utmed motorvägarna med daghem, stormarknad, 
systembolag, sporthall tillsammans med stora parkeringsplatser?« 

Hur möter kommunerna i sin planering den nya verkligheten med 
regionen, snarare än kommunen, som vardagslivets arena? Attrakti-
vitet har blivit ett populärt säljargument också för kommuner. Men 
uttrycket är vagt, ibland helt innehållslöst. Vem vill verka för en oat-
traktiv kommun, vem vill bo i en sådan?

Ett exempel på hur man kan tolka begreppet utgör rapporten Lo-
kal och regional attraktionskraft 2006. Kvantitativa perspektiv på 
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attraktivitet.15 Den avslutas med att framhålla betydelsen av en hel-
hetssyn beträffande lokal och regional attraktivitet. En sådan skapas 
av åtta indikatorer vilka utgör rapportens fokus. Dessa är indelade i 
tre grupper relaterade till demografiska förhållanden, ekonomi och 
situationen för näringsliv och arbetsmarknad. Men det räcker inte 
att studera dessa, menar författarna, som anser att man måste kom-
plettera med »mjuka faktorer«:16

För att få en fördjupad förståelse av situationen i en kommun får man 
inte glömma de kvalitativa aspekterna som inte lika lätt kan fångas 
med hjälp av statistiska mått. Det gäller exempelvis faktorer som på-
verkar den enskilda medborgarens livskvalitet, bland annat tillgången 
till attraktiva bostäder, trygghet, god kommunal service och en mång-
fald i utbud av kultur, handel och nöjen. 

Varför dessa frågor skall anses vara mjuka och varför de är svårfång-
ade med siffror klargörs tyvärr inte. De kan också ses som strukturer 
i samhället, vilket belyses i nästa avsnitt. Tillgång till förskola, utbud 
av skolor, bostäder, kultur med mera kan beskrivas i kvantitativa 
termer som sedan kan kompletteras med en kvalitativ analys.

Sättet att tänka, visat genom citatet ovan, är ett tydligt exempel på 
hur underordning skapas genom att göra en skarp åtskillnad mellan 
offentligt och privat (kapitel 7). Därmed skapas och vidmakthålls 
ojämställdhet. Vård och omsorg genom såväl betalt som obetalt ar-
bete tycks inte finnas i författarnas föreställningsvärld. I den är det 
enbart produktions krav, med bland annat tillgång på arbetskraft, 
som räknas.

En uppfattning om hur kommunerna ser på begreppet attraktivi-
tet kan man få genom att googla begreppet »attraktiv kommun«. I 
maj 2007 gav det 710 »mest relevanta« träffar. Slutsatsen måste bli 
att alla kommuner vill vara attraktiva. 

En genomgång av de första tio träffar som ledde direkt till en 
kommunal hemsida eller rapport visar att det för dessa kommuner 
är företagsfrågor som står i fokus. Attraktivt boende utan närmare 
precisering, ibland kompletterat med god tillgång till natur, betonas 
av några. Bättre kommunikationer framhålls ibland men god till-
gång på barnomsorg enbart av någon enstaka. I ett fall var »attraktiv 
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kommun« kopplat till kommunens folkhälsoprogram, i ett annat till 
kommunens fritidspolitiska program. Det tycks vara så att även här 
är de »mjuka« frågorna väldigt diffusa. 

Social infrastruktur
Nationalencyklopedin förklarar begreppet infrastruktur som »an-
läggningar och driften av dessa, som utgör grund för försörjningen 
och förutsättningen för att produktionen skall fungera«. Som ex-
empel på sådana anläggningar ges vägar och järnvägar, flygplatser 
och hamnar, kraftverk, eldistribution, vatten- och avloppssystem, 
teleförbindelser och utbildningsväsende. 

För att produktionen skall fungera handlar det alltså främst om 
teknisk infrastruktur. Det finns inga tankar om social reproduktion, 
med undantag för utbildningsväsendet. Social infrastruktur är ett 
bra begrepp för att förtydliga den infrastruktur som består av de 
verksamheter som ofta ses som mjuka men som är helt nödvändiga 
för att samhället, inklusive produktionen, skall fungera. 

Söker man på Internet finner man att »social infrastruktur« ofta 
används inom eu och av en del forskare, men bara i undantagsfall 
finns på kommunala hemsidor. Begreppet är dock inte okänt utan 
finns bland annat med i kvinnomaktutredningen från 1997.17 Där 
definieras det som den underliggande sociala struktur som behövs 
för att ett modernt samhälle skall fungera. Den sociala infrastruktu-
ren omfattar därför både de välfärdstjänster som ryms inom den of-
fentliga sektorn och sociala nätverk uppbyggda av släkt, vänner och 
grannskap. Kvinnomaktutredningen framhåller att kommuner och 
regioner för att kunna beskrivas som attraktiva måste erbjuda goda 
villkor för både det produktiva och reproduktiva arbetet. Tillsam-
mans skapar de goda levnadsvillkor.

Att utveckla den sociala infrastrukturen så att den passar dagens 
moderna samhälle är ett konkret sätt att underlätta för vardagslivets 
organisation. På så sätt blir kommunen både attraktiv och tydlig i sin 
ambition att verka för ökad jämställdhet. Det är också ett område 
där kommunen har det fulla ansvaret och utan konkurrens kan ge-
nomföra önskvärda förändringar. 

Speciellt viktigt är både omfattning och lokalisering av förskola, 
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lågstadium (ibland även mellanstadium) med fritis, det vill säga de 
verksamheter som någon vuxen följer barnet till. Den transporten 
kan ske till fots eller med cykel, bil eller kollektivtrafik. Valet beror på 
avståndet från hemmet, förälderns fortsatta resa till arbetet, tillgång 
till bra gång- och cykelvägar, på väderleken, och på tillgång till kol-
lektivtrafik både till dagis/skola och arbetet. 

En medveten helhetsplanering som inkluderar förskolors och sko-
lors placering i relation till bostadsområden och kollektivtrafikstråk 
kan i hög grad underlätta familjers vardagsliv. Av samma skäl som 
planerare jagar minuter för tåg/busstrafik för resor från en ort till en 
annan, bör de medverka till att minska tiden för transportsträckor 
innan själva resan till arbetet börjar. Det kan leda till fler och mindre 
förskolor för att få en bra spridning inom en kommun eller tätort. 

En helhetsplanering leder också till att gång- och cykelvägnätets 
svaga länkar åtgärdas. Cykeltrafiken kan prioriteras genom att cy-
klister som närmar sig en ljusreglerad korsning registreras och ges 
grönt ljus. Eller genom att snön röjs från gång- och cykelvägar innan 
bilvägarna åtgärdas. En medveten helhetsplanering kan också inne-
bära att vissa områden, som betraktats som attraktiva på grund av 
exempelvis sjöutsikt inte visar sig lämpliga och därmed får utgå ur 
planerna på nya utbyggnadsområden. 

Inte bara lokaliseringen av dagis och fritis är viktig, även andra fak-
torer är av betydelse. En sådan är att dagis finns på plats samtidigt med 
bostäderna när ett nytt område byggs. Provisoriska lösningar med 
barn placerade långt bort kan vara svåra att ändra på när barn väl rotat 
sig på ett dagis och fått kamrater där. Öppettiderna är en annan faktor. 
Stängs dagis och fritis redan klockan 17.00 är det inte lätt att vara hel-
tidsarbetande förälder. Föräldrar med oregelbundna arbetstider, till 
exempel vårdanställda, kan också behöva nattöppna förskolor. 

Ett annat sätt att underlätta är att ge möjlighet till dagisplats i 
grannkommunen. Kanske är det bekvämast för föräldrarna och bäst 
för barnet om det kan vara på dagis nära arbetsplatsen eller någon-
stans på väg mot den. Här finns möjlighet att lyfta blicken, arbeta 
över kommungränserna och se frågan ur ett regionalt perspektiv. 

I den sociala infrastrukturen ingår också ett basutbud av biblio-
tek, musiklokaler och annan kulturell verksamhet liksom tillgång till 
idrotts- och fritidslokaler, inte minst för ungdomar. Äldre barn bör 
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kunna nå de flesta av dessa, liksom skolan, utan att bli skjutsade av 
vuxna. Det finns flera skäl för detta, inte bara att föräldrar avlastas 
utan också för de äldre barnens egen utveckling. Bra och gena gång- 
och cykelvägar som upplevs som trygga och säkra även efter mörk-
rets inbrott bidrar också till att skapa en bra social infrastruktur. 

Transportplanering
Hur kan transportplaneringen bidra till ett mer jämställt samhälle? 
Syftet måste vara att skillnaderna minskar, så att mäns och kvinnors 
resmönster liknar varandra. Värdet av alla de undersökningar som 
gjorts är att de, svart på vitt, visar dagens olikheter och variation i 
resmönster. Att resor inte bara går mellan bostad och arbete, utan 
att de dagliga förflyttningarna består av en kombination av ett antal 
resor för att hämta och lämna barn på förskola/skola, skjutsa barn 
till olika fritidsanläggningar, besöka föräldrar och handla. Det tids-
geografiska synsättet hjälper till att tydliggöra detta.

Om fler kvinnor hade bil skulle det leda till ökad jämställdhet, 
men knappast till ett hållbart samhälle. Bilens användning bör där-
för minska snarare än öka. Istället bör möjligheterna att kombinera 
cykel, alternativt fötter, och i vissa fall bil, med kollektivtrafik för-
bättras. 

Om en ort med många pendlare har bra förbindelser med tåg eller 
buss är det viktigt att gång- och cykelvägar till stationen/stationerna 
är av hög kvalitet och att det finns gott om bra parkeringsplatser för 
cyklar i anslutning till buss och tåg, helst under tak. Men det bör 
också finnas parkeringsplatser för bilar som i vissa lägen kan vara det 
bästa eller enda alternativet. 

Även för den som inte pendlar till annan ort är alternativen till bi-
len viktiga. Resan måste så långt som möjligt upplevas som en helhet. 
Planeringen bör alltså inte leda till fragmentisering genom obekväma 
byten och långa väntetider. Som bäst kan resan bli en stunds välbe-
hövlig avkoppling. 

Begreppen tyngd och avlastning har använts för att beskriva upp-
levelsen.18 Upplevelsen som passagerare i en buss eller på ett tåg, kan 
upplevas som tung, det vill säga vara jobbig och knölig på olika sätt 
men den kan också kännas avlastande och ge en känsla av frihet. 
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Flyt i resan med bekväma byten medför avlastning, medan stökiga, 
kanske till och med påträngande, högljudda och tafsande medpas-
sagerare innebär tyngd. 

Avlastning skapas också genom att göra det bekvämt för den som 
är handikappad på något sätt, tar sig fram med rullator, är gravid, el-
ler har barn i barnvagn. Även detaljutformningen av busshållplatser 
och bussar är väsentlig. 

Det finns också mer eller mindre dolda mekanismer för under-
ordning i transportsektorn. Även dessa måste ifrågasättas. Att män 
oftare gör bilresor i tjänsten beror troligen på att de flesta (91,8 pro-
cent) av dem som har tjänstebil är män.19 Hur kommer det sig att den 
manliga dominansen är så stor här? 

Sättet att beräkna kostnader i de samhällsekonomiska kalkyler 
som görs för nya vägar är ett annat exempel. I kalkylerna laborerar 
man med två sorters resor som man satt olika prislappar på: tjäns-
teresor och privatresor.20 Den bakomliggande tanken är att det bara 
finns arbetstid eller fritid, inget annat. Begreppet obetalt arbete ex-
isterar inte trots att det tydliggjorts i mängder av undersökningar 
om resvanor. Data saknas inte, Statistiska Centralbyrån gör sedan 
1990 mätningar där man skiljer på betalt arbete, obetalt arbete och 
fritid. Borde inte det obetalda arbetet jämställas med arbetsresor i 
kalkylerna för nya vägar, och privata resor bara omfatta den fritid 
som faktiskt är fri tid? 

Det finns en parallell till dessa kalkylvärden i synen på de skatte-
avdrag som får göras för bilresor om restiden till arbetet förkortas 
tillräckligt mycket. Enligt gällande bestämmelser får man inte räkna 
tidsvinster för resor som går från bostad via dagis till arbetet, bara för 
den tid man vinner för resor mellan hemmet och arbetet. 

Handel
Tillgång till dagligvaruhandel, och särskilt livsmedelsbutiker, är en 
del av den sociala infrastrukturen. Närhet är därmed en viktig prin-
cip för planeringen. Men idag saknar många bostadsområden en bu-
tik som ligger inom gångavstånd. 

Sedan 1950-talet har antalet dagligvarubutiker minskat från 
36 000 till 6 000. Mjölkbutiker och andra specialaffärer försvann 
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och ersattes av snabbköp där allt är samlat under ett tak. I början av 
1970-talet gjorde de externa stormarknaderna sitt intåg. Närheten till 
butikerna försvann även om bilinnehavet samtidigt ökade radikalt.

Transporter för matinköp har alltså blivit ytterligare en tidskrä-
vande pusselbit för att få vardagslivet att gå ihop. Sett ur det perspek-
tivet finns det anledning att styra handelns lokalisering och låta den 
bli en integrerad del i den strategiska planeringen. En placering av 
livsmedelsbutiker grundad på närhet bör vara en viktig princip. Att 
skapa knutpunkter, noder, med livsmedelsbutik i anslutning till håll-
plats/station för kollektivtrafiken är ytterligare en möjlighet.

De flesta av eu:s medlemsländer har antagit någon form av han-
delspolicy.21 I usa har däremot utvecklingen mot externa centra och 
stormarknader lett till utarmning av stadskärnorna, även om lycko-
samma stadsförnyelseprojekt finns. Boverket förordar eu:s principer 
som innebär koncentration av serviceutbudet till stadskärnan, till 
bostadsnära lägen och till knutpunkter i kollektivtrafiksystemet sam-
tidigt som de negativa effekterna av externa etableringar begränsas.

En allmän uppfattning är att kommunerna inte alls kan styra över 
handelns utbredning. Men det finns både legala möjligheter och 
goda skäl att utveckla frågan om handelns lokalisering i kommunala 
policy dokument och låta den ingå som en viktig del av översiktspla-
nen, framhåller Boverket. 22 

Det främsta medlet för kommunen när det gäller att styra handeln 
är plan- och bygglagen där det kommunala planmonopolet inte bara 
är en rättighet utan också en skyldighet. Kommunen skall visserligen 
ta hänsyn till både enskilda och allmänna intressen men bär själv 
ansvaret för att de allmänna intressena beaktas. Handelns lokalise-
ring, framhåller Boverket, skall påverkas av de olika mål som antagits 
av riksdagen. Jämställdhetsmålet är ett, kravet på tillgänglighet för 
alla ett annat. Men också en långsiktigt hållbar samhällsutveckling 
samt miljökvalitetsmål som god bebyggd miljö måste tillgodoses. 

I konsekvensanalysen för den externa handeln måste därför en 
rad frågor förutom följderna för butikerna i stadskärnan belysas, 
framhåller Boverket. Sådana frågor är: Finns det kollektivtrafik till 
det föreslagna läget? Hur påverkas biltrafiken? Vilka sociala kon-
sekvenser får placeringen i form av kostnader för till exempel hem-
tjänst och färdtjänst? Hur påverkas äldre och funktionshindrade? 
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Analysen bör tas fram i samråd med alla berörda. Dessutom bör 
alternativa förslag presenteras. 

Men ännu viktigare än genomarbetade konsekvensanalyser är 
att handelns struktur, särskilt för dagligvaror, problematiseras och 
analyseras redan i inledningen av planarbetet, bland annat ur ett ge-
nusperspektiv. 

Trygghet och säkerhet 
Trygghet och säkerhet i det offentliga rummet är det område som 
fått störst uppmärksamhet när det gäller frågor om jämställdhet och 
planering. Begreppen skall ses som komplementära och ytterligheter 
på en skala. Idealet är att skapa ett så tryggt samhälle att säkerhets-
åtgärder inte behövs. 

Temat har en tydlig koppling till jämställdhetsmålets fjärde del-
mål: »Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.« 

När kvinnors trygghet i det offentliga rummet diskuteras är det 
många som påpekar att unga män är väl så utsatta som kvinnor och 
att risken för kvinnor att utsättas för våld är större i hemmet än ut-
omhus. Antalet anmälda brott tyder på att detta stämmer. Men här, 
och utifrån det fjärde delmålet, ligger fokus på det sexuella våldet och 
dess konsekvenser i det offentliga rummet. 

Tillgänglig statistik gäller polisanmälda brott vilket inte får för-
växlas med antalet begångna brott. Vad vi vet om misshandelsbrott 
mot kvinnor respektive män är att antalet anmälda brott utomhus är 
större för män, men ökar för båda könen. Så gör också antalet anmäl-
da våldtäkter. Det finns alltid ett mörkertal, som eventuellt minskat 
de senaste åren på grund av ökad benägenhet att anmäla. En lagänd-
ring som innebär att våldtäkt idag innefattar en del gärningar som ti-
digare rubricerades som sexuellt tvång och utnyttjande har sannolikt 
bidragit till ökningen. För brotten sexuellt tvång och sexuellt utnytt-
jande har nämligen antalet anmälningar samtidigt minskat.23 

Allt som sker i det offentliga rummet anmäls alltså inte. Orsa-
kerna kan vara olika för kvinnor och män. Det faktum att många 
brott inte klaras upp bidrar till benägenheten att inte anmäla. Kvin-
nor uppfattas av andra, och ser sig också ofta själva, som offer när 
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Polisanmäld misshandel 2007
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kvinnor är oftare rädda 
för våld än män, obe-
roende av ålder. när 
det gäller faktiskt våld 
drabbas män mer än 
kvinnor.24 

de råkar ut för en kränkning. Att vilja glömma vad som hänt är en 
normal försvarsreaktion. 

En orsak till att kvinnor tycks vara mindre utsatta är män enligt 
statistiken är att deras tillträde till det offentliga rummet begränsas 
av potentiella, snarare än faktiska kränkningar. För att undvika des-
sa utvecklar kvinnor strategier.25 En del tar bilen eller ber om skjuts, 
andra till och med avstår från att gå ut. 

Också de som ger sig ut i det offentliga rummet anpassar sig eller 
är på sin vakt. Unga flickor kan dra huvan över huvudet, eller röra sig 
på ett mer manligt sätt när de känner sig hotade. Att ha mobiltelefo-
nen i ringläge, eller hålla en nyckelknippa i handen för att avvärja en 
eventuell angripare är inte ovanligt. 

Egentligen borde samhällets insatser handla om trygghet eller om 
»rätten att slippa skyddas« men fokus hamnar istället lätt på säker-
hetshöjande åtgärder.26 Det är ett sätt att behandla symptomen sna-
rare än att försöka komma tillrätta med orsakerna. Att minska mäns 
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våld mot kvinnor är framförallt en fråga för samhället och för män. 
Att som planerare fokusera på kvinnors rädsla, snarare än trygg-

het, faller in i ett paternalistiskt och beskyddande förhållningssätt 
(kapitel 6). Här måste man vara på sin vakt för att inte underblåsa 
rädslan genom att ensidigt fokusera på säkerhetsåtgärder som till 
exempel kameraövervakning. 

Kvinnors tillgång till det offentliga rummet och den offentliga sfä-
ren innebär frihet, vilket är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Men 
fortfarande finns det en dubbelhet i detta. Samtidigt som tillgången 
till det offentliga rummet är något att sträva efter begränsas tillträdet 
till det av ett seglivat historiskt arv (kapitel 2). 

Sexualiseringen av rummet är en fråga som kommit upp till debatt 
de senaste åren. Det handlar bland annat om annonser för kläder 
och underkläder uppsatta på stortavlor och busshållplatser, och om 
skyltfönster som kritiserats för att vara »pornofierade«. Båda är ex-
empel på fenomen som inte går att undvika utan som tvingas på oss. 
Här är det inte de stereotypa bilder vi är vana vid, där kvinnan tillhör 
det privata och mannen det offentliga. Istället möter vi kvinnan som 
den sexuellt tillgängliga och mannen som förföraren, allt inom den 
hetero sexuella ramen. Demokratiska ideal om allas lika värde och 
rätt till offentliga rum finns inte som alternativ.27 

Konkret har diskussionen inom planeringen om ökad trygghet 

Polisanmäld miss-
handel 2007. antal 
brott i 1 000-tal som 
 offer i åldern minst 15 
år utsatts för, relationen 
mellan offer och för övare 
samt plats för brottet.  
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okänd person. i nio fall 
av tio är för övaren man.
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och säkerhet till stor del handlat om utformningen av miljön i direkt 
anslutning till busshållplatser, gång- och cykelvägar samt gångtunn-
lar. Bättre belysning och fri sikt, bland annat genom mindre vegeta-
tion, är de vanligaste åtgärderna. 

För den översiktliga planeringen är frågor om gatunätets struktur, 
lokalisering av gång- och cykelvägar men också busshållplatsers pla-
cering av stor vikt. Eftersom en kedja inte är starkare än sin svagaste 
länk, måste alla nivåer beaktas. Här tar vi upp några aspekter på 
strukturella frågor som är länkade till att skapa trygghet. 

En grundläggande princip för trygghet i staden är att den är så 
tillgänglig som möjligt för alla. Ju fler som rör sig i ett område desto 
större är chansen att området upplevs som tryggt. Både trafiksyste-
mets utformning och bebyggelsens innehåll bidrar till detta. 

Planering enligt scaft-normerna som dominerade 1960- och 
delar av 1970-talet innebar utifrånmatning av biltrafiken och helt 
separerade gång- och cykelvägar, ofta genom grönområden. Syftet 
var att öka säkerheten för gående och cyklister, som var utsatta grup-
per i det traditionella gatunätet. Korsningar gjordes helst planskilda, 
med biltrafik i markplan och för gående och cyklister en tunnel, alter-
nativt bro. Att trafiksäkerhet kan komma i konflikt med tryggheten 
har uppmärksammats långt senare. Trafikseparering är visserligen 
rent tekniskt bra för trafiksäkerheten (förutsatt att tunneln/bron an-
vänds) men ofta en olämplig lösning om det gäller att skapa trygghet 
för gående och cyklister. 

Det finns andra nackdelar med en konsekvent genomförd scaft-
princip. Få har överblick över vad som händer på gång- och cykel-
vägar, speciellt om dessa går genom lummiga grönområden. Sådana 
kan vara attraktiva miljöer på dagen, men måste kompletteras med 
andra vägar som går i anslutning till bebyggelse och välbelysta gator. 
Busshållplatsers lägen är också viktiga. Man skall inte behöva gå 
hem genom parken efter mörkrets inbrott. 

Blandning av företag, butiker och bostäder förespråkas idag av 
många skäl. Ett är att det då finns människor i området både på da-
gen och natten. 

På Göteborgs stadsbyggnadskontor togs bkt-principen fram i mit-
ten på 1990-talet, som ett alternativ till checklistor i arbetet med att 
integrera jämställdhet i planeringen.28 Utgångspunkten var att miljön 

Jäm CS3.indd   126 08-11-20   11.25.11



11  Viktiga områden för planeringen 

Läs mer här! 

Boverket: Dags att handla nu! (2004) detaljhandel och en hållbar 
samhällsutveckling. karlskrona: Boverket.

Boverket (2005): Är regionförstoring hållbar? karlskrona:  Boverket.

listerborn, Carina (2000) Tryggare stad – kan man förändra 
rädslans platser? Utarbetad i samarbete mellan Göteborgs stadsbygg-
nadskontor och Chalmers tekniska högskola. 

lunds kommun. (2005) Handbok i bilsnål samhällsplanering. 
Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret. lund: 
lunds kommun.

måste vara attraktiv och intressant för att den skall locka till sig folk, 
en tråkig miljö blir folktom och därmed osäker. bkt-principen foku-
serar således på innehållet i och utformningen av den fysiska miljön. 

b står för blandning, det finns i begreppet blandstaden som lanse-
rats i Göteborgs översiktsplan från 1999 som ett alternativ till den 
ensidiga funktionsupp delningen. Att arbeta och bo inom samma 
stadsdel är inte realistiskt för de flesta, menade man, men blandsta-
den innebär ändå att det finns fler människor i området även dagtid. 
Det skapar trygghet, en bättre service och kanske till och med bättre 
kollektivtrafik. 

k för kontinuitet innebär att stadsstrukturen skall vara uppbyggd 
kring attraktiva gångstråk genom bebyggelsen med hållplatser i an-
slutning till dessa. Det skall finnas möjlighet att gå runt på olika sätt i 
staden på samma sätt som i en rutnätsstad. Obebyggda, öde områden 
mellan byggnadsgrupper motverkas på detta sätt.

t för tillgänglighet betonar att miljön kring gångstråken skall vara 
inbjudande, vänlig, vacker, attraktiv, spännande och omväxlande för 
människorna som rör sig i området. Entréer till bostäder, verksamhe-
ter och andra byggnader skall vetta mot gångstråken. Orienterbar-
het och överblickbarhet är viktiga för tillgängligheten. 
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 exempel

et här kapitlet borde vara mycket längre, i varje fall inne-
hålla fler exempel. Inte för att det saknas plandokument 
som i visioner och målformuleringar tar upp det nationel-
la jämställdhetsmålet. Sådana är legio. En del går ett steg 

längre genom att beskriva ojämställdheten i kommunen med hjälp 
av statistik.1 Det finns också exempel på hur man försöker utveckla 
jämställdhetsperspektivet kvalitativt, inte bara kvantitativt.2 

Men få ifrågasätter själva planeringsprocessens underordnande 
mekanismer eller gör en djupare analys av orsakerna bakom ojäm-
ställdheten. Inte heller görs försök att fånga upp vardagslivserfaren-
heter som tar kombinationen av delmål två och tre i jämställdhets-
målet på allvar. 

Det finns trots allt några exempel där planerare medvetet utveck-
lat planprocessen i nya banor. Dessa har varit en viktig inspirations-
källa för att utveckla de mer teoretiska diskussionerna i kapitel 7 och 
8 och beskrivs i detta kapitel. De tar upp metoder både för att ut-
veckla medborgardeltagandet och för att knyta politikerna närmare 
sina väljare. Exempel på dagsprogram och regionalt tillväxtprogram 
beskrivs för att visa att det finns många olika sätt att angripa frågan.

Det goda exemplet kan handla om antingen planprocessen eller 
det färdiga plandokumentet. Här beskrivs framförallt vilka möjlig-
heter det finns att utveckla processen i situationer som ansluter till 
diskussionerna i kapitel 10 om verktyg. Genom en annorlunda plan-
process, genomförd med genusglasögonen på, skapas förutsättning-
ar för att också förslag till åtgärder får en utformning som främjar ett 
jämställt samhälle. 
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Studiecirklar 
Studiecirklar är ett av verktygen som beskrevs i kapitel tio. Det är en 
bra, om än tidsödande, metod för att öka kunskapen om kvinnors 
traditionella erfarenheter. Här beskrivs kortfattat några projekt som 
analyserades i forskningsprojektet om genusperspektivet i översikt-
lig planering. De är hämtade från Kil, Ljungby och Göteborg och 
genomfördes under mitten av 1990-talet.3

Planarbetena i Kils kommun och i Ljungby kommun fick ekono-
miskt stöd från respektive länsstyrelse och syftet var att öka kvinnors 
medverkan i planeringen. Arbetet i Göteborg var ett initiativ från 
några planerare på stadsbyggnadskontoret. I samtliga projekt höll 
planerarna en låg profil och avstod medvetet från att styra samman-
komsterna. Däremot fanns de till hands för att reda ut oklarheter och 
bidra med material. 

Exemplen visar hur det skapas utrymme för kvinnors erfarenheter 
när medborgarna aktivt dras in i planarbetet. Men också hur med-
borgarnas engagemang utvecklas genom studiecirkelns arbetssätt. 

Speciellt lärorik är den lyhördhet som planerarna utvecklade i re-
lationen med medborgarna. De flesta människor talar inte »planerar-
svenska« utan uttrycker sig vardagligt. Det är viktigt att lyssna noga 
och ta in både deras synpunkter och formuleringar i planprocessen. 
Annars kommer inte olika erfarenhetsvärldar att tränga in i de for-
mella arbetsrutinerna.

Exemplet Kil visar också hur ett vardagslivsperspektiv kan växa 
fram i processen med studiecirklar, dialogkonferenser och tvärsekto-
riella arbetsgrupper. 

Ljungby

För Ryssby, ett samhälle i Ljungby kommun med cirka 800 invånare, 
gällde arbetet en fördjupning av översiktsplanen. Avsikten var att få 
fram en plan som var väl förankrad hos invånarna. Planeringspro-
cessen bedömdes vara lika viktig som det färdiga resultatet. Målet 
var allas medverkan, inte att kvinnors och mäns skilda värderingar 
skulle leda till olika resultat. Man var ändå uppmärksam på att kvin-
norna kunde ha specifika synpunkter eftersom de vistades längre tid 
i bostadsområdena.
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Särskilda insatser gjordes därför för att öka kvinnors medverkan. 
Till ett första möte riktat till allmänheten kom 20 personer, varav två 
var kvinnor. Till nästa möte, som också skulle vara upptaktsmöte för 
studiecirklar, kom 70 personer. Kvinnoandelen var nu 30 procent ef-
tersom just kvinnors medverkan efterlysts. I ett sista steg vände man 
sig till arbetsplatser med många kvinnor: hemtjänsten, skolan och 
barnomsorgen. Andelen kvinnor steg nu till 55 procent. Kvinnorna 
på dessa arbetsplatser bildade egna grupper, i övrigt var grupperna 
blandade. Sammanlagt deltog ett hundratal medborgare i projektet. 

Efter avslutat arbete kunde man konstatera att kvinnorna dis-
kuterade på ett annat sätt än männen och att de drev vissa frågor 
hårdare. Dit hörde miljö, trafiksäkerhet och lekplatsers utformning. 
Planerarens slutsats var att kvinnor och män faktiskt har olika vär-
deringar. Hon menade också att skälet till att så få kvinnor deltog i 
planeringssammanhang var att det rådde brist på förebilder, att kvin-
nor behövde mer tid för att planera sitt deltagande och att de var mer 
osäkra än män på vad de kunde tillföra.

Göteborg

På stadsbyggnadskontoret i Göteborg har två planerare aktivt an-
strängt sig för att få in jämställdhetsperspektivet i verksamheten. De 
första tankarna väcktes redan i mitten av 1980-talet då en av dem 
deltog i kurser på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Även kontorets 
jämställdhetsgrupp engagerades i arbetet med att försöka utveckla 
själva planprocessen, inte bara öka jämställdheten bland anställda. 

År 1996 fick de två planerarna möjlighet att utveckla sina idéer i 
ett projekt som gällde ett bostadsområde i södra Askim där det redan 
fanns en detaljerad översiktsplan. De valde att bilda en arbetsgrupp 
av kvinnor som skulle värdera olika förslag på utformning av ny 
bostadsbebyggelse framtagna av arkitektfirmor. Också grupper som 
bestod av antingen ungdomar eller pensionärer bildades.

Under planprocessen, som varade i åtta veckor, var engagemang-
et hos kvinnorna stort och arbetet föll väl ut. Planerarna insåg att 
det finns en koppling mellan jämställdhet och vardagskunskap. Det 
man velat få fram var just vardagserfarenheterna av att använda sitt 
bostadsområde. När dessa införlivades i planeringen blev resultatet 
miljöer som speglade även kvinnors erfarenheter. Det var också posi-
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tivt att det inte blev några överklaganden av den slutliga planen.
Flera liknande projekt genomfördes samtidigt på stadsbyggnads-

kontoret i Göteborg. Utifrån dessa gick det att urskilja vissa mönster 
för kvinnors prioriteringar. Det som karakteriserade deras resone-
mang och förhållningssätt var, enligt planerarna, följande: 

Underifrånperspektivet: Kvinnor visade sig ha en förmåga att 
»kliva in« i förslagen och känna efter hur de fungerade i praktiken. 
Att sätta människan i fokus på det här sättet står i bjärt kontrast till 
vad som poängteras inom planerarprofessionen. Där ligger tonvik-
ten på tekniska, estetiska och ekonomiska aspekter. De senare leder 
ofta till en lösning som visserligen kan vara attraktiv men som ibland 
saknar förståelse för hur människor upplever området inifrån. 

Identitet: Kvinnorna var måna om att bostadsområdet skulle ha 
en identitet, ge en känsla för var man bor. När man kom fram till om-
rådet var det till exempel bra med ett litet entrétorg med en port som 
tydligt angav att man kommit »hem«. Män framhävde oftare aspek-
ter som signalerade status medan kvinnorna såg hemmet, trygghe-
ten, familjen och bostadsområdet som viktigast. 

Relationen mellan det privata och det gemensamma: Över åren 
har pendeln slagit mellan att betona antingen det privata eller det 
gemensamma. Kvinnorna i arbetsgruppen framhöll att båda aspek-
terna är lika viktiga. De ville gärna ha en gemensam gård som gav 
möjlighet till informella möten, men den ersatte inte den enskilda 
vrån i anslutning till bostaden. 

Estetik: Vad som var vackert och fult engagerade kvinnorna i 
gruppen, de menade att det inte var ett ämne förbehållet arkitekter. 
Ett förslag beskrevs till exempel som tjusigt men inte passande i den 
robusta miljö med ängar och ladugårdar som karakteriserade det 
aktuella planområdet.

Bilens plats: Kvinnorna hade många tankar kring var bilen skulle 
stå. De ville att den skulle stå nära bostaden eftersom det var prak-
tiskt och bilen var en dyrbar investering som man ville ha uppsikt 
över. Men också för att det var tryggt att parkera nära hemmet istäl-
let för på en parkering i utkanten av området som det kunde kännas 
olustigt att ta sig till och från när det var mörkt. Här fick planerarna 
tänka om. Från början var deras närmast självklara utgångspunkt 
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att bostadsområdet, av omtanke om barnen, skulle vara bilfritt. Nu 
lärde de sig att det fanns andra sätt att se på bilen.

Tryggheten: Tryggheten var alltså viktig i kvinnors analyser. Men 
de talade inte alltid direkt i termer av trygghet utan istället utifrån hur 
man rör sig i området. Medvetenheten om trygghet fanns där som en 
självklarhet, och lyftes inte alltid fram. Istället påpekade de att de inte 
ville ha höga häckar, och att buskar på vissa ställen kunde ersättas 
med ett träd. Sådan tyst kunskap är lätt att missa. 

Kil

I Kils kommun var det uppmaningen i Agenda 21 om alla medbor-
gares medverkan som blev startskottet för kommunens arbete för 
att få in medborgarperspektivet i den nya översiktsplanen. Man tog 
därmed också fasta på de demokrati- och miljöaspekter som lyftes 
fram i och med revideringen av plan- och bygglagen 1994.4

Kommunen har knappt 12 000 invånare varav 8 000 bor i tätorten 
Kil. När det som kommunen kallade för »den mänskliga översikts-
planen« togs fram pendlade många till Karlstad för att arbeta. 

Kommunen valde att utveckla medborgardeltagandet genom stu-
diecirklar. För att få en bred representation av invånarna bjöd man 
in till fem cirklar, en för vardera kvinnor, män, unga, äldre och små-
barnsföräldrar. Varje grupp bestod av ett tiotal personer. 

Vid ett gemensamt upptaktsmöte i oktober 1994 beskrev läns-
arkitekten och kommunala tjänstemän arbetsgången för en över-
siktsplan, aktuella miljöproblem och kretsloppssamhällets mål. 
Översiktsplanen från 1990 och regionalt planeringsunderlag från 
länsstyrelsen delades ut. Dessutom fick cirkeldeltagarna material om 
aktuella miljöfrågor från bland annat Naturvårdsverket.

Grupperna träffades cirka tio gånger och fick ett antal teman att 
diskutera. Några var obligatoriska, som framtida bebyggelseområ-
den i kommunen. Andra var frivilliga, som kommunikationer, fri-
luftsliv, kulturmiljö och avfallshantering. Trots den konkreta intro-
duktionen uppmanades cirkeldeltagarna att tänka fritt och visionärt 
och inte låta sig censureras av praktiska eller ekonomiska hinder. Vid 
diskussionerna och presentationerna av gruppernas resultat höll man 
sig inte heller strikt till dessa teman, utan de vävdes in i varandra.

För att försäkra sig om att resultatet inte skulle försvinna i den 
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fortsatta processen hade man tidigt bestämt att arbetet skulle av-
slutas med en dialogkonferens. Då skulle resultatet från gruppernas 
arbete överlämnas direkt till politiker och tjänstemän som därefter 
skulle utarbeta förslaget till ny översiktsplan. Genom detta konkreta 
överlämnande skulle tankar, idéer och känslor som inte rymdes i de 
skrivna rapporterna förmedlas.

Vid dialogkonferensen i maj 1995 genomfördes tre grupparbe-
ten. Förutom cirkeldeltagare bestod grupperna av tjänstemän och 
politiker. Grupparbetena redovisades i plenum. De tre frågorna som 
avhandlades var:
1. Hur bör Kils kommun se ut år 2000 för att vara bra att arbeta och 

leva i?
2. Vilka förutsättningar respektive hinder finns för att uppnå de vi-

sioner/framtidsbilder som presenterats i det första grupparbetet? 

i arbetet med den kommunala översiktsplanen i kil lades stor vikt vid att 
dra in såväl politiker som medborgare i processen.

unga

kvinnor
gamla

mänsmåbarns-
föräldrar

AG EN DA 21
Steg 2
Referensgrupp utvärderar studiecirklarnas 
material som sammanvägs med övrigt 
underlag till ett första planförslag.

Underlag från länsstyrelsen, andra
myndigheter, kommunförvaltningar,
intresseorganisationer m.fl.

D
et

 jä
m

stä

llda och uthålliga sam
hället

—
 Det mänskliga samhä

lle
t —

Översiktsplan för

Steg 3
Fortsatt planprocess med bl.a.
politiska beslut, som i ett framtids-
perspektiv fattas i jämställda 
kommunala nämnder och styrelser.

Steg 1
Studiecirklar med män och kvinnor
var för sig eller tillsammans lägger
grunden till morgondagens över-
siktsplan för ett mänskligt samhälle.
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3. Hur skall det fortsatta arbetet med översiktsplanen organiseras 
så att medborgarna/kommuninvånarna ges möjlighet till infly-
tande?

Tydliga regler för grupparbetet och redovisningarna hade satts upp. 
Ordet skulle gå runt så att alla fick säga sin mening. Det fanns inget 
krav på enighet i respektive grupp utan olika ståndpunkter kunde 
presenteras. Kritik mot redovisningarnas innehåll tilläts inte, men 
däremot frågor för att klargöra hur gruppen resonerat. 

Konferensen visade att det fanns intresse för ett helhetsperspektiv 
i planarbetet som bland annat omfattade boendemiljö, näringsliv, 
miljö, kommunal service, demokrati och kommunikationer. Vikten 
av lokal förankring blev också tydlig. 

Efter avslutad konferens fortsatte en kommunal arbetsgrupp ar-
betet med översiktsplanen. Gruppen bestod av en tjänsteman och en 
politiker från var och en av kommunens sektorer. Av dessa två skulle 
en vara kvinna och en man, ett krav som uppfylldes efter lite påstöt-
ningar. På grund av bland annat föräldraledighet avbröt tre kvinnor 
sin medverkan och blev då ersatta av män. 

Till att börja med skedde arbetet i mindre grupper, utformade så 
att så många som möjligt skulle komma i kontakt med företrädare 
för andra sektorer inom kommunen. Men ungefär halvvägs i proces-
sen kom det fram önskemål från kvinnorna om att arbeta tillsam-
mans i en egen grupp. Det föll så väl ut att modellen behölls, dock 
efter en livlig diskussion med mansgrupperna.

Arbetsgruppen träffades vid femton tillfällen. Studiecirklarnas 
synpunkter och förslag togs upp till diskussion och vägdes in i det 
slutgiltiga förslaget till översiktsplan som sammanställdes av två 
tjänstemän. När detta var klart, i augusti 1996, ordnades en andra 
dialogkonferens för att stämma av innehållet med cirkeldeltagarna. 
Frågan att då ta ställning till var om förslaget ledde fram till det man 
önskade, en kommun som det är bra att arbeta och leva i.

Konferensen visade att studiecirkeldeltagarna kände igen sig i för-
slagen och formuleringarna. Någon ytterligare bearbetning ansåg 
man inte behövdes utan förslaget kunde gå vidare till kommunsty-
relse och fullmäktige. 

De forskare vid Karlstad universitet som följde planarbetet kom 
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fram till att det inte fanns några starka samband mellan de olika 
gruppernas sammansättning och deras synpunkter, men att det ändå 
var de kvinnliga pensionärerna och kvinnocirkeln som såg till att 
frågor som rörde fysisk närmiljö, barnomsorg och äldreomsorg kom 
med. Samhällsservice i form av barn- och äldreomsorg samt skola var 
ett ämne som behandlades särskilt utförligt av kvinnogruppen. 

Förslaget till översiktsplan blev alltså inte dramatiskt annorlunda 
genom detta arbetssätt, menade forskarna. Men det hade lagts be-
tydligt större vikt än vad som var brukligt vid »mjuka« frågor, det 
vill säga områden som av tradition tillskrivs kvinnor. Vid flera till-
fällen ifrågasatte framförallt de mer »tekniskt orienterade« männen 
i arbetsgruppen om dessa frågor verkligen var relevanta i en över-
siktsplan. Diskussionen handlade också om hur de skulle föras in i 
planen. Synpunkterna bemöttes av kvinnorna i gruppen med att de 
»mjuka« områdena var lika viktiga. De ersatte inte de tekniska frå-
gorna utan kompletterade dem.

Forskarna framhöll därför att det fanns goda skäl att höja kvinnors 
medverkan i planeringsprocessen. Utifrån resonemangen i denna bok 
om att bryta det hierarkiska tänkandet (kapitel 7) finns det anledning 
att tillägga att hela planeringsprocessens upplägg med medborgar-
grupper var en viktig förutsättning för att »mjuka« frågor alls skulle 
komma upp på bordet och bli en del av diskussionen. Teman relate-
rade till vardagslivet diskuterades parallellt med traditionella teman 
av teknisk karaktär i stället för att hänskjutas till ett diffust »sedan«.

Vardagslivsperspektivet 
I Göteborg, som i många andra kommuner, står hållbarhetsbegrep-
pet i centrum. I pågående arbete med Västra Hisingen har begreppet 
fått en bred tolkning som även omfattar människors vardagsliv och 
jämställdhetsfrågor. Hur skall Västra Hisingen bli ett hållbart sam-
hälle, på både kort och lång sikt? Det är grundfrågan i arbetet med 
strukturstudier som baseras på kommunens då aktuella översikts-
plan (öp 99) och som påbörjades 2002. Syftet är inte att i första hand 
komma fram till en konkret plan för genomförande utan att, genom 
diskussioner, ta fram strategier för framtiden. Ansvarig projektle-
dare och planarkitekt för arbetet är Mona Seuranen.
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Processen innehåller inte bara ett traditionellt ovanifrånperspek-
tiv där hänsyn till exempelvis riksintressen, förväntad befolknings-
utveckling och utveckling av kollektivtrafik studeras och bildar ra-
marna. Dessa finns självfallet med. Men parallellt behandlas även 
frågor kring villkoren att bo och leva på Västra Hisingen, det vill säga 
frågor ur ett underifrånperspektiv. Att skapa ett »gott liv«, en av öp 
99:s målsättningar, har stått i fokus. Likaså blandstadsbegreppet, 
även det utvecklat i öp 99. 

Att de människor som man planerar för står i centrum för proces-
sen råder inget tvivel om. Även om termen vardagsliv används spar-
samt i dokumenten anknyter många formuleringar till just vardagen. 
Dessutom är införlivandet av folkhälsomålet och begreppet social 
hållbarhet tydligt.

Utvecklingen av Västra Hisingen har under de senaste 40 åren 
kännetecknats av förtätning och av att fritidshus omvandlats till 
åretruntboende. Samtidigt har utbyggnad av kommunikationer och 
service inte hängt med. Idag bor omkring 20 000 människor i områ-
det. 

Det finns stora natur- och kulturområden av riksintresse som har 
stor betydelse för göteborgarna. Samtidigt begränsar dessa, liksom 
militära riksintressen, möjligheterna till nybebyggelse. Större tätor-
ter på Västra Hisingen är Hjuvik, Torslanda och Björlanda. Särskilt 
Björlanda är känsligt med områden där landskapet är relativt opå-
verkat av exploatering och som vittnar om hur flertusenåriga lant-
brukstraditioner anpassats till och format landskapet.

Vardagslivsperspektiv och jämställdhet

Hur skall man bära sig åt för att vardagslivsperspektivet skall få 
utrymme i planeringsprocessen? Metoder för detta har utvecklats 
successivt i planprocessen. Erfarenheter av arbetet i Askim har inspi-
rerat. Projektledaren betonar vikten av att arbeta konkret, på så sätt 
kommer vardagslivsperspektivet in av sig själv: »Det måste sätta sig 
i ryggmärgen, man måste ständigt fråga sig hur området kommer att 
fungera i verkligheten.« 

Samtidigt framhåller hon att vardagen idag är mer komplice-
rad för kvinnor än för män, men att frågorna kring den berör alla: 
män, kvinnor, unga, gamla, funktionshindrade och så vidare. Hur 
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den struktur som svarar mot ett vardagslivsperspektiv skall se ut är 
en besvärlig fråga för planerare, men hennes åsikt är att det är när-
hetsprincipen som bör gälla. Den innebär att man måste utveckla en 
flerkärnig struktur, men också att exempelvis vårdcentralen läggs i 
anslutning till hållplatsen för kollektivtrafiken och att gång- och cy-
kelvägar redovisas även i en strukturplan.

Att lägga upp planarbetet för Västra Hisingen har varit oerhört 
lärorikt, betonar hon, som nu ser denna del av Göteborg ur såväl ett 
lokalt och kommunalt som regionalt perspektiv. Även politikerna 
har uppskattat det annorlunda arbetssättet. 

Men jämställdhetsperspektivet känns svårt att ta upp, menar pro-
jektledaren. Inte bara för att det är svårt att veta hur man skall han-
tera det i själva planeringsprocessen utan också för att ämnet fort-
farande anses besvärligt. »Det är något man inte gärna talar om på 
ett stadsbyggnadskontor. Det finns ett antal frälsta, men vi kommer 
aldrig längre därför att de flesta menar att vi redan är jämställda. Vi 
anses ha en jämställd planering eftersom vi har ett stort antal kvinn-
liga planerare. Den allmänna åsikten är att detta i sig garanterar att 
vi arbetar med jämställdhet i planeringen.« 

Västra Hisingen i ett nötskal:  
grunden för vardagslivsperspektivet läggs

Arbetet har gått fram stegvis genom en successiv kunskapsuppbygg-
nad. I den första rapporten Västra Hisingen i ett nötskal, Struktur-
studie5 behandlas teman som bostäder, trafik, service, natur- och kul-
turområden med hjälp av de återkommande rubrikerna: 

axplock ur •	 öp 99,
iakttagelser,•	
frågeställningar av strategisk betydelse samt•	
vi tror ...•	

Den sista rubriken kan ses som preliminära ställningstaganden som 
utvecklas i nästa steg, det vill säga Plattformen. 

Varje rubrik behandlar ett antal punkter. I tabellen på följande 
uppslag presenteras ett urval punkter där vardagslivsperspektivet 
blir tydligt.6
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  Frågeställningar av  
Tema Iakttagelser strategisk betydelse Vi tror…

Befolkning Barnfamiljerna är starkt överrepresenterade i motsats till hur ges förutsättningar för –  att möjligheter till närservice skall ges inom de 
och bostäder grupperna yngre människor, som ej bildat familj, och äldre. levande bebyggelsemiljöer?  olika stadsdelarna för att underlätta vardags- 
  Vad står blandstadsbegrep-  livet och minska det totala resandet. 
  pet för, idag och på längre – att allmän service som daghem och icke  
  sikt?  störande verksamheter som frisör, hantverk etc  
    skall integreras i bostadsområdena.

Arbetsplatser och  endast en fjärdedel av de boende på Västra hisingen hur kan tillgängligheten med – att möjligheter till distansarbete, såväl från  
verksamheter arbetar i området. allmänna kommunikationer  bostaden som från gemensam »jobbstuga« i  
 dålig tillgänglighet med allmänna kommunikationer. förbättras?  området skall beaktas i planeringen av ny  
    bostadsbebyggelse. 
   – att nya arbetsplatser lokaliseras i anslutning  
    till kollektivtrafikens knutpunkter.

Trafik och vägar trafikstrukturen kan liknas vid ett träd vilket innebär kan trädstrukturen komplet- – att restiden mellan bostad och arbete är  
 dåliga förutsättningar för en god och effektiv kollektiv- teras så att olika delområden  avgörande för val av färdsätt. 
 trafikförsörjning. knyts samman? På vilket sätt? – att man tar sig till knutpunkterna antingen med 
  Vilka bedömningsgrunder   anslutningsbuss, egen bil, cykel eller till fots. 
  skall tillämpas vad gäller till- – att mark reserveras för anslutningsbussar, säkra 
  gänglighet till kollektivtrafiken?  och trygga infartsparkeringar, cykelparkering-  
    ar, service etc i anslutning till knutpunkterna.
   – att gång- och cykelvägnätet kompletteras så  
     att barnen själva kan ta sig till skola, kompisar  
    med mera.

Service,  handelsstrukturen är otillfredsställande med glest och tillgängligheten för de boende – att kommersiell service bör möjliggöras i
kommersiell snävt utbud. i norra delen av området är   anslutning till kollektivtrafikknutpunkterna. 
  mindre god till torslanda torg  – att ytor för närservice bör reserveras i 
  och almhult.  anslutning till knutpunkter i hjuvik-hästvik och  
    lilleby.

Service,   snabb ökning av antalet barn ställer krav på utbyggnad  hur skaffar vi oss en framför- – att daghem bör lokaliseras direkt i anslutning till  
kommunal av såväl skola som barnomsorg. hållning som medger utbygg-  naturmark, en lekmiljö med hög hälsopotential. 
 Planarbete pågår för ny högstadieskola i Björlanda. nad av skola och barnomsorg – att strukturstudierna kan underlätta en bedöm- 
 Planläggning pågår för fler daghem och gruppbostäder. i takt med att ny bebyggelse  ning av framtida behov av allmän service  
 stadsförvaltningen kommer att tillsammans med lokal- kommer till?  (skolor, daghem, med mera).
 sekretariatet att redovisa framtida behov, geografiskt Vilka är lokaliseringskrite- – lämplig lokalisering sker i nära samarbete 
 fördelade. rierna för allmänna service-  med torslanda stadsdelsförvaltning.
  inrättningar av olika slag? 

Forts. 
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Tema Iakttagelser strategisk betydelse Vi tror…
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och bostäder grupperna yngre människor, som ej bildat familj, och äldre. levande bebyggelsemiljöer?  olika stadsdelarna för att underlätta vardags- 
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  sikt?  störande verksamheter som frisör, hantverk etc  
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 dålig tillgänglighet med allmänna kommunikationer. förbättras?  området skall beaktas i planeringen av ny  
    bostadsbebyggelse. 
   – att nya arbetsplatser lokaliseras i anslutning  
    till kollektivtrafikens knutpunkter.

Trafik och vägar trafikstrukturen kan liknas vid ett träd vilket innebär kan trädstrukturen komplet- – att restiden mellan bostad och arbete är  
 dåliga förutsättningar för en god och effektiv kollektiv- teras så att olika delområden  avgörande för val av färdsätt. 
 trafikförsörjning. knyts samman? På vilket sätt? – att man tar sig till knutpunkterna antingen med 
  Vilka bedömningsgrunder   anslutningsbuss, egen bil, cykel eller till fots. 
  skall tillämpas vad gäller till- – att mark reserveras för anslutningsbussar, säkra 
  gänglighet till kollektivtrafiken?  och trygga infartsparkeringar, cykelparkering-  
    ar, service etc i anslutning till knutpunkterna.
   – att gång- och cykelvägnätet kompletteras så  
     att barnen själva kan ta sig till skola, kompisar  
    med mera.

Service,  handelsstrukturen är otillfredsställande med glest och tillgängligheten för de boende – att kommersiell service bör möjliggöras i
kommersiell snävt utbud. i norra delen av området är   anslutning till kollektivtrafikknutpunkterna. 
  mindre god till torslanda torg  – att ytor för närservice bör reserveras i 
  och almhult.  anslutning till knutpunkter i hjuvik-hästvik och  
    lilleby.

Service,   snabb ökning av antalet barn ställer krav på utbyggnad  hur skaffar vi oss en framför- – att daghem bör lokaliseras direkt i anslutning till  
kommunal av såväl skola som barnomsorg. hållning som medger utbygg-  naturmark, en lekmiljö med hög hälsopotential. 
 Planarbete pågår för ny högstadieskola i Björlanda. nad av skola och barnomsorg – att strukturstudierna kan underlätta en bedöm- 
 Planläggning pågår för fler daghem och gruppbostäder. i takt med att ny bebyggelse  ning av framtida behov av allmän service  
 stadsförvaltningen kommer att tillsammans med lokal- kommer till?  (skolor, daghem, med mera).
 sekretariatet att redovisa framtida behov, geografiskt Vilka är lokaliseringskrite- – lämplig lokalisering sker i nära samarbete 
 fördelade. rierna för allmänna service-  med torslanda stadsdelsförvaltning.
  inrättningar av olika slag? 

Forts. 
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Plattformen: strategier utvecklas 

Nästa steg i processen utgör Plattformen som främst behandlar 
strategier för utveckling av ett hållbart samhälle på kort sikt.7 För-
utom analysen i Västra Hisingen i ett nötskal bygger Plattformen på 
genomförda områdesstudier,8 en trafikutredning samt synpunkter 
som kommit fram i samråd med medborgarna genom utställningar 
bland annat på Torslanda bibliotek (juni–oktober 2003) och ett antal 
öppna hus för allmänheten. I dessa hade stadsdelsförvaltningen en 
aktiv roll. Skolbarn i Torslandaskolan fick arbeta med »Torslanda i 
framtiden« och en informell remissrunda genomfördes. I denna fas 
har en dialog med medborgarna utgjort en viktig del av kunskapsin-
hämtningen.

Det finns många skäl till att kommunicera med medborgarna me-
nar projektledaren och förklarar: »Vardagslivserfarenheter var inte 
något som togs upp i utbildningen och är heller inget som diskuteras 
på ett stadsbyggnadskontor. För att få fatt på det måste vi söka utan-
för.« En planerare som har kontakt med medborgarna blir uppmärk-

  Frågeställningar av  
Tema Iakttagelser strategisk betydelse Vi tror…

Fritids- På Västra hisingen finns ett rikt utbud av fritidssysselsättningar. hur kan allmänhetens tillgäng- – att trygga och säkra gång- och cykelvägar 
aktiviteter tillgängligheten är låg till bad och strövområden längs vattnet. lighet till hav och stränder  bör ordnas till kust och hav samt ströv-
  förbättras?  områden.

Folkhälsa låg kollektivtrafik tillgänglighet begränsar rörelsefriheten för  hur kan vi på strukturell nivå – att en blandning av funktioner, hushållskate- 
 dem som saknar tillgång till bil. främja utvecklingen av området  gorier och åldrar bidrar till ökad fysisk och
 avsaknaden av säkra gång- och cykelvägar som binder sam- så att trygga och mänskliga  social trygghet i den byggda miljön. 
 man områdets olika delar medför en såväl faktisk som upplevd  miljöer kan skapas? – att ökat engagemang och möjlighet till del- 
 otrygghet.      hur engagerar vi med-  aktighet i planeringen är positivt ur ett folk- 
  borgarna av olika kön, ålder,  hälsoperspektiv. 
  med mera i planeringen?
       hur åstadkommer vi bostads- 
  områden som är befolkade  
  även dagtid?
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  Frågeställningar av  
Tema Iakttagelser strategisk betydelse Vi tror…

Fritids- På Västra hisingen finns ett rikt utbud av fritidssysselsättningar. hur kan allmänhetens tillgäng- – att trygga och säkra gång- och cykelvägar 
aktiviteter tillgängligheten är låg till bad och strövområden längs vattnet. lighet till hav och stränder  bör ordnas till kust och hav samt ströv-
  förbättras?  områden.

Folkhälsa låg kollektivtrafik tillgänglighet begränsar rörelsefriheten för  hur kan vi på strukturell nivå – att en blandning av funktioner, hushållskate- 
 dem som saknar tillgång till bil. främja utvecklingen av området  gorier och åldrar bidrar till ökad fysisk och
 avsaknaden av säkra gång- och cykelvägar som binder sam- så att trygga och mänskliga  social trygghet i den byggda miljön. 
 man områdets olika delar medför en såväl faktisk som upplevd  miljöer kan skapas? – att ökat engagemang och möjlighet till del- 
 otrygghet.      hur engagerar vi med-  aktighet i planeringen är positivt ur ett folk- 
  borgarna av olika kön, ålder,  hälsoperspektiv. 
  med mera i planeringen?
       hur åstadkommer vi bostads- 
  områden som är befolkade  
  även dagtid?

sammad på både stort och smått. Det händer att planerare och all-
mänhet har olika synpunkter på vad som är god planering. I arbetet 
med Askim protesterade en av de boende mot en lång radhuslänga. 
»Bygg inte som en korv, bygg en grupp i stället, det ger bättre ge-
menskap i området« var argumentet. En av stadsbyggnadskontorets 
medarbetare ansåg däremot att längan gav »en fantastisk stringens« 
åt området. 

Fördelarna med att inkludera medborgarna är stora, anser pro-
jektledaren. Inte minst kan det leda till förtroendeskapande proces-
ser vid sidan om själva kunskapsinhämtandet. När Askimsprocessen 
avslutades var invånarna tacksamma. De tyckte det var fantastiskt 
att stadsbyggnadskontoret bad dem vara med, att detta visade att 
experterna förstod att det fanns väsentlig kunskap även utanför kon-
toret. Någon menade att det här sättet att arbeta kan på sikt bryta 
»vi-och-dom-tänkandet«. Många medborgare vill väldigt mycket, 
men upplever ofta att de möts av invändningar som gör att det känns 
som om planerarna redan bestämt. 

Jäm CS3.indd   141 08-11-20   11.25.14



k a P i t e l  12

Projektledaren betonar att det är viktigt att förstå varand ras roller 
men också att det förpliktigar att arbeta med medborgarprocesser. 
Ett vanligt misstag är att inte tydliggöra processens alla led och där-
med riskera att tappa den absolut viktigaste delen – återföringen till 
dem som deltagit och lagt sin fritid på att engagera sig. Som planerare 
gäller det att förklara att man är medveten om att medborgarna har 
en åsikt men att det ändå händer att man kommer fram till att det 
slutliga förslaget bör se ut på ett annat sätt.

Områdesstudierna i Västra Hisingen utgjorde en sorts volymstu-
dier för att se var man kunde bygga, och hur mycket. I öp99 fanns 
följande utgångspunkter för områdesstudierna att bygga på: 

Kollektivtrafik och service skall utgöra en stomme i det byggda •	
samhället,
planera för levande och kompletta stadsdelar,•	
planera för att utveckla knutpunkter för kollektivtrafik samt•	
hälsa en livskvalitet.•	

Synpunkter från medborgarna som kom fram vid samrådet stödde 
planerna på ny bebyggelse i anslutning till god kollektivtrafik och 
service. 

Strategin på kort sikt blev att enbart bygga längs befintliga kollek-
tivtrafikstråk och samtidigt inte tillåta ytterligare bebyggelse i Hju-
vik och andra kustnära områden förrän trafiksituationen förbättrats 
radikalt.

Arbetet visade också att Björnlanda kräver speciell omsorg efter-
som många människor redan bor där trots att servicen är begränsad 
och att vägen dit är olycksdrabbad. Fortsatt utveckling studeras där-
för i en fördjupning av översiktsplanen. 

Idag ser planerarna att vardagen för de boende är besvärlig, inte 
minst vad gäller resandet. Men till en början kan de bara tillåta så-
dant som innebär att området fungerar bättre. Den kommande vård-
centralen tror man kommer att bli en viktig mötesplats.

Utveckling av scenarier genom tankesmedjor

En annan strategi i kunskapsuppbyggnaden var, precis som i Kil, att 
i ett tidigt skede dra in politikerna i processen för att därmed också 
utveckla den representativa demokratin. När det gäller att ta fram 
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de långsiktiga utvecklingsstrategierna är det viktigt att i första hand 
få med sig folkvalda, till exempel politiker i byggnadsnämnd, fastig-
hetsnämnd och stadsdelsförvaltning, menar projektledaren. 

För att stimulera till diskussion politikerna emellan bjöds dessa in 
till tankesmedjor vid två tillfällen under 2005. Även andra var inbjud-
na, såsom tjänstemän från stadsdelskontoret och lokala företagare. 
Varje tankesmedja omfattade en halvdag. Temat var vardagslivet. 
Man skulle diskutera förutsättningarna för att bo och leva på Västra 
Hisingen i framtiden genom att plocka fram lokala kvaliteter.

Inför den första tankesmedjan, i februari 2005, skickade stads-
byggnadskontoret ut ett inspirationsmaterial som lyfte fram några 
aspekter på den hållbara staden. Dessa var hämtade från Att bygga 
ett hållbart samhälle9 och rapporten Plattformen. Till detta lades 
uppmaningen att låta den hållbara staden fokusera på människors 
livskvalitet, inte minst ur ett trygghetsperspektiv.

Politikerna ombads inleda genom att presentera vilka kvaliteter 
de ville erbjuda de boende på 30 års sikt. Dessa, tillsammans med in-
spirationsmaterialet, diskuterades sedan i olika grupper. Diskussio-
nerna sammanfattades genom ett antal nyckelord, bland annat: blan-
dade funktioner, socialt välbefinnande, demokratiprocess, trygghet 
och jämställdhet.

Utifrån resultatet av tankesmedja 1 skisserade stadsbyggnads-
kontoret två scenarier. Det första benämndes kustnära förort och 
innebar en modern förort (mer stad än land) med bra allmänna kom-
munikationer och stort utbud av bostäder, även kustnära. Det andra 
scenariot benämndes rekreations- och turistparadis. Det karakteri-
seras av färre bostäder, jämfört med det första, och att kusten hålls 
fri för turism och rekreation. Trafikstrukturen var i båda fallen den-
samma. Från stadsbyggnadskontoret framhölls att scenarierna inte 
skulle ses som konkreta förslag, utan som ett sätt att göra visionerna 
mer realistiska.

Tanken var att ha ett brett samråd med utställning i området samt 
bred remiss, men så blev det inte. Däremot avhandlades scenarierna 
vid tankesmedja 2 ett halvår senare. 
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Syftet den här gången var att diskutera 
1.  om kontorets generella antaganden för respektive scenario var 

riktiga, 
2.  om de medverkande kände igen sig från tankesmedja 1 samt 
3.  vilka konsekvenser av respektive scenario som var viktigast att 

utveckla. 

Utbyggnad av kollektivtrafiken ansågs viktig för utvecklingen av 
Västra Hisingen. »Den behövs för att binda samman de olika områ-
dena, också med gång- och cykelvägar. Man skall kunna resa så bra 
som möjligt, men behöva resa så lite som möjligt. Vi måste dessutom 
vara liberala när det gäller att få verksamheter på alla ställen, allt i 
syfte att göra vardagen lättare. Det behövs ett bredare utbud. Om 
bostadsbeståndet är för ensidigt går det inte att bo kvar när man blir 
gammal«, säger projektledaren.

Strategier på kort sikt, rapport 4

Efter diskussioner och analyser i de två tankesmedjorna togs den 
fjärde rapporten fram: Reviderade strategier på kort sikt.10 Strategi-
erna gäller:

Bebyggelse- och infrastruktur•	
Planeringsförberedande utredningar•	
Frågor som rör handlingsfrihet•	

Parallellt med en stegvis förbättring av trafikstrukturen, föreslås för-
bättringar av kollektivtrafiken, utbyggnad av bostäder, handel och 

Projektledarens råd till andra planerare

Försök att tänka i termer av vardagsliv, du kan börja med ditt eget. till exempel med 
frågan om var brevlådan skall stå. omsätt din tänkta planstruktur i hur det skulle vara 
att leva och bo i området du planerar. man kan gärna gå igenom det som om man 
vore man, kvinna, barn och så vidare. För mig själv har det tagit tid att lära mig tänka 
så här.
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service efter de principer som tagits fram tidigare i planprocessen. En 
gemensam beteckning för de senare skulle kunna vara social infra-
struktur (kapitel 11). 

För närvarande (maj 2008) färdigställs en slutrapport för Västra 
Hisingen på stadsbyggnadskontoret samt en fördjupning av över-
siktsplanen för Björnlanda. 

Tidsgeografiska dagsprogram
Tidsgeografiska dagsprogram (kapitel 10) innebär att man åskådlig-
gör hur vardagen hanteras under dygnets 24 timmar. Dagsprogram 
omfattar således inte bara verksamhet i hemmet och dess omgivning 
utan också tiden på arbetet och resor dit och hem samt den fria tiden. 
Allt sett ur individens perspektiv. Det är ett sätt att belysa den sociala 
reproduktionens villkor som kan ställas mot produktionens krav.

Ett examensarbete med titeln Bo och pendla i Lindesberg. Hur 
kan Lindesberg bli en attraktivare boendeort? Vardagslivsfrågor i fo-
kus illustrerar hur dagsprogram kan användas konkret vid planering 
av en typisk pendelort.11 

Genus- eller jämställdhetsperspektiv kommer till uttryck genom 
att illustrera konsekvenserna för ett föräldrapar som försöker leva 
jämställda liv i enlighet med delmål två och tre i jämställdhetsmålet 
(kapitel 5). Det vill säga både yrkesarbeta för ekonomiskt oberoende 
och utföra den vård och omsorg som följer av att ha småbarn. 

Staden Lindesberg med cirka 8 000 invånare är belägen norr om 
Örebro. Många människor pendlar till Örebro för sitt arbete. Resan 
dit kan ske med egen bil, med tåg (restid cirka 30 minuter) eller med 
snabbuss (cirka 40 minuter). Genom så kallade konstruerade dags-
program går det att beskriva vilka konsekvenser jobbpendlandet får 
för vardagslivet i en familj med två mindre barn. Konse kvenserna 
utifrån fyra tänkbara bostadslägen har studerats. 

I de fyra alternativen är familjesituationen densamma. Båda för-
äldrarna arbetar heltid, ett barn går i förskolan, ett annat i lågstadiet. 
De vuxna har fast arbetstid. En förälder kör bil, den andra åker kol-
lektivt. En lämnar, den andra hämtar, vilket underlättas av saxade 
arbetstider. En förälder arbetar från sju till fyra, den andra från åtta 
till fem. 
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C a esa r

Projekt starttid tidsåtgång
Uppstigning, personlig hygien och morgonbestyr 05.15 45 minuter
lämnar hemmet, går till busshållplats 06.00 6 minuter
kliver på bussen vid skottbackarna, bussfärd 06.06 38 minuter
anländer till Örebrocentral, går till jobbet 06.43 43 minuter
arbete börjar 07.00 
tid för transport bostad–arbete morgon  1 timme
  
lämnar arbetet 16.00 29 minuter
kliver på tåget på Örebro central 16.29 32 minuter
anländer till lindesberg järnvägstation, går till Björken 17.01 7 minuter
hämtar barn på förskolan Björken 17.08 10 minuter
Går till fritis på kristinaskolan med vagn 17.18 14 minuter
hämtar barn på fritids 17.32 10 minuter
Går hem med barnen 17.42 15 minuter
hemma 17.57 
tid för transport arbete – bostad kväll 1 timme 57 minuter

total tid för transporter mellan arbete och bostad: 2 tim och 57 min 

  

CeC i l i a

Projekt starttid tidsåtgång
Uppstigning, hygien, morgonbestyr med barnen 05.22 1 tim 30 min
kör bil till kristinaskolan 06.52 3 minuter
lämnar barn på kristinaskolan 06.55 10 minuter
kör bil till förskolan Björken 07.05 5 minuter
lämnar barn på förskolan 07.10 10 minuter
kör bil till Örebro 07.20 40 minuter
arbete börjar 08.00  
tid för transport bostad–arbete morgon 1 timme 8 minuter
  
lämnar arbete i Örebro, kör bil 17.00 40 minuter
hemma 17.40 
tid för transport arbete–bostad kväll  40 minuter

total tid för transporter mellan arbete och bostad 1 tim och 48 min 

 den fiktiva familjen Carlssons tidskrävande resvägar i 
lindesberg för att hämta och lämna barnen på dagis och 
skola och dessutom arbetspendla till Örebro.

 dagsprogram för 
 föräldrarna Caesar  
och Cecilia.
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Den tid som går åt för sömn, morgontoalett med mera är fast. Det 
som varierar är tiden för förflyttning dels inom samhället till dagis 
och skola för att hämta och lämna, dels restiden in till Örebro. Dags-
programmen för de vuxna i den familj som bor på Skogalundsvägen 
i Skottbackarna i södra delen av Lindesberg visas på föregående upp-
slag. 

Kartan tillsammans med dagsprogrammen visar att förflyttning-
arna inom samhället är onödigt omständliga och tidskrävande på 
grund av läget för förskola, skola och butiker. Faktiskt så besvärliga 
att det är näst intill omöjligt för familjen att bo i Lindesberg och ar-
beta heltid i Örebro. För en ensamstående förälder med små barn blir 
situationen helt omöjlig. 

Den lösning som troligtvis väljs av den tänkta familjen är att en 
förälder, eller båda, arbetar deltid, och/eller att båda kör bil. I prak-
tiken måste människor utveckla olika anpassningsstrategier för att 
kunna medverka i både produktionens och den sociala reproduktio-
nens sfär. Detta hade blivit tydligt om faktiska i stället för konstru-
erade dagsprogram använts.

För planeraren visar de konstruerade dagsprogrammen framför-
allt att kommunen bör tänka om i planeringen av den sociala infra-
strukturen. Förskolorna ligger nu samlade i norra delen av staden 
men borde ha större spridning. En samlokalisering av förskola och 
lågstadium skulle också underlätta. 

Arbetet visar också på brister i gång- och cykelvägnätet som gör 
det svårt att cykla inom tätorten. Detta påverkar och försämrar dess-
utom de något äldre barnens rörelseutrymme. De bör kunna ta sig till 
idrottsplatser och andra fritidsanläggningar på egen hand, inte bara 
för att spara tid åt föräldrar utan också för sin egen utveckling. 

Stationsområdet för tågen är en viktig länk för pendlare. I Lindes-
berg är det idag en öde och trist plats. I examensarbetet föreslås plat-
ser för bilparkering, cykelparkering under tak, bättre utformning av 
en nödvändig gångtunnel under järnvägen och lämpligt läge för nya 
butiker. Allt detta skulle underlätta för pendlare. Högre turtäthet för 
tågen skulle naturligtvis också innebära en förbättring.

Lindesberg vill som många andra kommuner vara attraktiv. Vid 
sökning på Google (oktober 2007) på »attraktiv kommun« kommer 
Lindesberg upp överst. De goda kommunikationerna med Örebro 
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framhålls. Men som examensarbetet visar blir en pendlares resa till 
jobbet inte bättre än dess svagaste länk. Den finns nu i Lindesberg.

SWOT i regionala tillväxtprogram 
I de regionala programmen blir det extra tydligt att många fler frågor 
än man kanske först tänker sig också får fysiska konsekvenser. De 
kvinnor och män som planeringen skall gynna, eller i alla fall berör, 
befinner sig alltid i ett sammanhang relaterat till tid och rum. Det 
måste man ha med i analyser och åtgärdsförslag. 

De regionala programmen har inte sitt huvudsakliga fokus på fy-
sisk planering utan på frågor relaterade till det betalda arbetet och 
produktionen. Dit hör arbetsmarknad, företagande och tillväxt, det 
vill säga områden som rör delmål 2 i jämställdhetsmålet. Kopplingen 
till delmål 3 om det obetalda arbetet och den sociala reproduktionen 
tappas ofta bort, liksom hur intimt dessa delmål hänger ihop.

swot-analys (kapitel 10) tillämpas ibland för de regionala tillväxt- 
och utvecklingsprogrammen inom ramen för partnerskapsmodellen, 
det vill säga som en indirekt metod att föra in kunskaper och erfaren-
heter från medborgarna (kapitel 8).

I Västmanland har metoden använts för att belysa just jämställd-
hetsfrågor.12 Tillväxtprogrammet tar upp kravet på jämställdhet inom 
många områden, inte bara under rubriken Jämställdhet. I swot-ana-
lysen på nästa sida finns några punkter som visar en medvetenhet om 
kopplingen mellan det betalda och obetalda arbetet. De knyter alltså 
an till de olika områden som diskuteras i kapitel 11 men också till 
kapitel 10 och avsnittet Vad könsuppdelad statistik kan visa. 

Som hot anges i swot-analysen att »Unga kvinnor flyttar till mer 
jämställda regioner« samt »Nedmontering av social infrastruktur« 
medan en möjlighet formuleras som »Länet attraktivt för unga barn-
familjer genom jämställda livsvillkor«. Här finns en medvetenhet om 
unga familjers ofta besvärliga situation och att bra social infrastruk-
tur är ett sätt att göra en region attraktiv. 

Förslag till åtgärder handlar därför också om att öka kvinnors 
möjligheter till pendling och säkerställa både en attraktiv kollektiv-
trafik och en god barn- och äldreomsorg. Behovet av förändrade atti-
tyder till och ökade kunskaper om jämställdhet framhålls också. Det 
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Styrkor

•  Medvetenheten om jämställd
hetens betydelse för länets 
utveckling ökat.

•  I princip jämn könsfördelning  
i politiskt beslutande organ.

•  Förvärvsfrekvensen för kvinnor 
ökat de senaste åren. deltids-
arbetslösheten har minskat.

•  Utbildningsnivån relativt hög  
för yrkesverksamma kvinnor.

Möjligheter

•  Företagens efterfrågan på 
jämställdhet ökar – jämställdhet 
konkurrensfaktor.

•  Förvärvsfrekvensen ökar genom 
kvinnors ökande sysselsättning 
samt deltidsarbetande kvinnor 
går till heltid.

•  Kvinnors företagande och inno
vationer ökar.

•  Länet attraktivt för unga barn
familjer genom jämställda 
livsvillkor.

 
 
 

Svagheter

•  Lägre andel kvinnor 20–44 år i be-
folkningen än män, även jämför riket.

•  Andelen kvinnor som är entreprenörer 
och företagare låg.

•  Arbetsmarknaden könssegregerad, 
privat/offentlig sektor, vård/industri. 

•  Utbildningar traditionellt könsbundna.
•  Sjukfrånvaron ökat stort de senaste 

åren, framförallt för kvinnor. 
  

Hot

•  Inga åtgärder för att bryta könsbund-
na utbildnings- och yrkesval.

•  Beslutsfattare i privat och offentlig 
sektor efterfrågar inte jämställdhet.

•  Unga kvinnor flyttar till mer jämställda 
regioner.

•  Nedmontering av social infrastruktur.
•  Kvinnors ohälsa kvarstår på en högre 

nivå än rikssnittet.
•  Ojämlika villkor på arbetsmarknaden 

för etniskt svenska och utrikes födda 
kvinnor och män.

gäller bland annat att bryta stämpeln som »ett industrilän med gam-
mal manlig bruksmentalitet«.13 Istället måste det till nya värderingar 
som betonar mångfaldens möjligheter som drivkraft för att utveckla 
kulturområdet, skola, samt omsorgen om barn och äldre.

I andra delar av rapporten betonas vikten av attraktiva boendemil-
jöer. Men sådana anser man vara svåra att få fram på grund av strand-
skyddsbestämmelser och regler för hästgårdar. Troligtvis ligger såda-
na områden mindre centralt och långt från kollektivtrafik och service. 
Det hade varit på sin plats att också reflektera över hur sådant boende 
underlättar för kvinnor och män att leva jämställda liv. 
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yftet med denna bok har varit att utveckla det reflekterande 
tänkandet så att genusglasögonen kommer till användning 
genom hela planeringsprocessen. Målet har inte varit att 
servera några enkla recept för hur man kan bättra på ett 

planförslag med lite jämställdhetstänkande.
Det kan förefalla som att allt löses upp och blir väldigt vagt när 

inte handfasta verktyg delas ut. Allt är ungefär som förut, men ändå 
inte. Ja, så är det nog. Det handlar om att hela tiden fråga sig vad ett 
genusperspektiv innebär och hur planeringen kan med- eller motver-
ka till att kvinnor och män ges möjligheten att leva jämställda liv. 

Under bokens tillkomst har en del frågor och teman kommit upp 
som inte rymts i de tidigare kapitlen. Här kan det därför vara på sin 
plats att göra några ytterligare reflektioner. 

Planerare måste ta initiativet 
Att integrera jämställdhet i planeringsverksamheten, liksom inom 
många andra verksamhetsområden, har blivit en fråga som sakkun-
niga i jämställdhet på kommunal eller regional nivå tagit initiativ till 
och sedan också försökt genomföra. Deras roll som initiativtagare 
skall inte underskattas, det är ju också deras uttalade uppdrag. Men 
när det kommer till att utveckla processen är det viktigt att planerare i 
större utsträckning själva tar ledningen. Som framgår av detta kapitel 
är de generella metoder som tagits fram av ringa värde i den fysiska 
planeringen. Istället måste planeringsverksamheten utvecklas inifrån 
med hjälp av planeringserfarenheter och genuskunnande. I det arbe-
tet är det planerarna som bör vara de sakkunniga och drivande.
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Översiktlig nivå viktigast
Att hantera jämställdhetsmålet i den fysiska samhällsplaneringen har 
beskrivits som att balansera på slak lina. Det gäller att inte konser-
vera dagens könsmönster men ändå synliggöra de erfarenhetsvärldar 
som utgör grunden för dem. Termer som reproduktion/obetalt arbe-
te/privat sfär ställs mot produktion/betalt arbete/offentlig sfär. Dessa 
ersätter kvinnligt och manligt som antyder biologiska egenskaper. 
Begreppet vardagslivsperspektiv är också ett sätt att tydliggöra vad 
det handlar om. 

Utmaningen att ta upp dessa begrepp och väga dem mot varand-
ra måste ske på den översiktliga, strategiska nivån. Försöker man 
tillämpa dem i anslutning till detaljplaneringen blir vardagslivsper-
spektivet begränsat till bostaden och dess närhet, såsom placering av 
lekplatser och tillräcklig belysning. Det blir en alltför ensidig hante-
ring av vardagslivet. Utformningen av bostadsområden är visserli-
gen en viktig fråga. Men planeringsnivån fångar inte in den helhet 
som livet i dag utgör för de flesta och som jämställdhetsmålet har som 
syfte att påverka. Alltså att livet för både kvinnor och män består/bör 
bestå av både betalt och obetalt arbete. Det utspelar sig både i den 
privata och offentliga sfären och i alla dess mellanformer. 

Jämställdhetsmålets intentioner kan alltså inte lösas genom ett 
stort antal genusmedvetna detaljplaner. Istället måste genusperspek-
tivet få ta plats i arbetet med de kommunala översiktsplanerna och 
de regionala utvecklingsprogrammen. 

Bara kvinnor och män, varför inte  
barn, gamla och alla andra?
Det handlar bara om kvinnor och män, varför inte om barn, gamla 
och alla andra? Det är en fråga som ofta dyker upp i diskussioner om 
jämställdhet. Svaret är på ett sätt enkelt. Jämställdhet är ju termen 
för jämlikhet mellan just kvinnor och män. Det är kravet på integre-
ring av jämställdhet i alla områden, inklusive planering, som är en 
anledning till boken. 

Det betyder inte att detta är den enda mänskliga aspekten som 
skall med i planeringen. Många resonemang som förs i boken kan till-
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lämpas för andra kategorier och andra situationer, alternativt, andra 
sammanhang i livet. Då gäller det att försöka förstå och hantera olika 
erfarenhetsvärldar, inte att identifiera olika kategorier och deras be-
hov. Diskussioner om planeringens kunskapsbas och kunskapssyn 
kan således vara till nytta även för att utveckla mångfaldsbegreppet. 

Checklistor, konsekvensbeskrivningar  
och JämKAS, varför inte?
Checklistor och konsekvensbeskrivningar har helt kort nämnts i 
kapitel 8 som tar upp olika tekniker som utvecklats i planeringen. 
Genom sin konstruktion och eftersom de främst är tänkta att använ-
das i slutet av planeringsprocessen har de ett begränsat värde för att 
utveckla processen. 

Framförallt utmanar de inte de mekanismer i planeringen som 
skapar och vidmakthåller ojämställdheten, det vill säga det som ut-
gör underordningens grund. De finns därför inte nämnda i kapit-
let Verktyg. Det gör inte heller de olika redskap som utvecklades av 
JämStöd, en statlig utredning som arbetat på regeringens uppdrag 
med att utveckla metoder och modeller för hur olika verksamheter 
kan jämställdhetsintegreras i praktiken. Det kan vara på sin plats att 
utveckla skälen till att dessa generella verktyg inte duger i planerings-
sammanhang och alltså bör undvikas där. 

Ett av redskapen från JämStöd är Jämkas som står för Jämställd-
het, Kartläggning, Analys, Slutsats. Uppmaningen är att »utmana 
normen och ifrågasätta könsmönster och stereotyper«, liksom att 
göra »analys utifrån de jämställdhetsmål som finns inom och/eller 
utanför organisationen« och då fråga sig om verksamheten bidrar 
»till att skapa samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter för 
kvinnor och män?«1 

Detta förväntas en eller några tjänstemän, kanske i samverkan 
med politiker, göra inom ramen för den dagliga verksamheten. Men 
att utmana normen inom planeringen är inte gjort i en handvänd-
ning, något som denna bok förhoppningsvis visat. 

De av JämStöd föreslagna metoderna må fungera i andra samman-
hang men för planeringen blir de lätt kontraproduktiva. En viktig 
orsak är att det i planeringen inte går att utskilja kvinnor och män på 
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samma sätt som när man till exempel skall kartlägga löneskillnader.
De flesta fysiska rum i västerlandet är i princip planerade för båda 

könen. Sedan skilda skolor för pojkar och flickor upphörde är det 
egentligen bara offentliga toaletter, omklädningsrum och vårdsalar 
som är tänkta för det ena eller andra könet. 

Man kan alltså inte enbart kvantifiera jämställdhetsanalysen ge-
nom att räkna män och kvinnor »före och efter«. Istället måste den 
förment könsneutrala planeringsprocessen angripas kvalitativt ge-
nom att dra nytta av erfarenheter från både genusteori och plane-
ringsteori, så som gjorts i denna bok.

En typ av checklista som ofta nämns är den så kallade 3r-meto-
den, tänkt att användas för olika kommunala verksamheter.2 Den 
har tagits fram av dåvarande Kommunförbundet tillsammans med 
statsvetaren Gertrud Åström. De tre r:n står för:

Representation – könsfördelningen bland beslutsförfattare, per-•	
sonal och brukare.
Resurser – resurstilldelning i form av tid, pengar eller utrymme för •	
kvinnors respektive mäns verksamheter.
Realia – de normer och värderingar som styr olika verksamheter •	
och som kan sättas i relation till kvinnor och män. 

Även här är alltså kvantifieringen en viktig del av analysen, även om 
Realia avser att belysa kvalitativa aspekter. 

Det har gjorts försök att använda metoden också inom planering 
men resultatet har varit klent. Det har varit svårt att få fram material 
som beskriver annat än det första r:et, representationen. Och hur 
könskodar man resurser som är kopplade till fysiska strukturer? Är 
utbyggnaden av en gång- och cykelväg en resurs för kvinnor eller 
män? Metoden strider dessutom mot vad många planerare vill ägna 
sin tid åt, nämligen att planera för framtiden, inte för tillbakablick 
och kontroll av hur det blivit.

Förutom att kvantifieringen i sig har begränsat värde så länge inte 
den följs av en analys, finns inget inbyggt i metoden som kräver att 
den hierarkiska ordningen mellan villkoren för produktionen/betalt 
arbete/offentlig sfär och villkoren för social reproduktion/obetalt ar-
bete/privat sfär ifrågasätts och bryts ner. 

Det är också lätt att tolka situationen så att omfattningen av de 
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resurser som tilldelas kvinnor respektive män och den betydelse som 
tillmäts kvinnors respektive mäns intresseområden är en direkt följd 
av antalet kvinnor respektive män i beslutande position. Sammanfog-
ningen av de tre r:n blir speciellt problematisk då metoden i praktiken 
ofta stannar vid att kartlägga representationen av kvinnor och män 
medan övriga eventuella skevheter och orsakerna bakom förblir dol-
da. Kvinnors brist på medverkan i processen blir ofta den enda aspekt 
som lyfts fram. Som en följd av detta blir fler kvinnor i verksamheten 
ofta den enda åtgärden för att bidra till en »jämställd« planering.

Planeringens möjligheter och begränsningar 
Hur mycket kan den fysiska samhällsplaneringen göra för att på-
verka jämställdheten? Är inte andra åtgärder viktigare? Jo, så är det 
säkert. Reformer som särbeskattning (1971) och möjlighet till för-
äldraledighet för båda föräldrarna (1974) anser många höra till de 
viktigaste reformerna för detta. 

Genom den fysiska planeringen byggs strukturer som varar i årti-
onden, i vissa fall i århundraden. Dessa har som regel god förmåga att 
anpassa sig till nya villkor, och människorna till dem. Men poängen 
med planering är ju att det skall bli så bra som möjligt utifrån vad vi 
vet och vad vi vill. Och anpassningen till nya villkor kan gå mer eller 
mindre smidigt. Eftersom en genusomedveten planering försvårar 
för kvinnor och män att leva jämställda liv måste frågan om ojäm-
ställdhet tas på allvar även inom den fysiska planeringen. 

Planeringens villkor har förändrats sedan 1960- och 1970-talen. 
Idag har marknaden ett betydligt större inflytande samtidigt som 
kommunernas inflytande försvagats. Marknaden påverkar också 
vårt vardagsliv i mycket större utsträckning. Skolor, förskolor och 
vårdinrättningar drivs i både privat och offentlig regi. Vad hjälper 
det att bygga upp en social infrastruktur, där omsorg läggs ner på 
god placering av förskolor i en pendlingsort, om föräldrarna väljer 
förskola och skola för sina barn på ett sätt som gör resan till jobbet 
extra besvärlig? 

Argumentet kan låta bestickande, men det viktiga är att genom 
god planering erbjuda en valmöjlighet. Alla har till exempel inte möj-
lighet att minska restiden genom att köra egen bil. 
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Alla andra krav?
Kraven på vilka frågor som samhällsplaneringen skall ta upp blir 
ständigt fler. När detta skrivs har klimatfrågan kommit högt upp 
på agendan. Är då inte jämställdhet en mindre angelägen fråga för 
planeringen? 

Tänker man så bör man fundera på hållbarhetsbegreppet. Det kan 
vara till hjälp, både för att motivera och för att sätta in frågan i ett 
större perspektiv. Ett samhälle där kvinnor och män lever på jämlika 
villkor bidrar till att skapa social hållbarhet, ett centralt begrepp i 
Agenda 21-arbetet. 

 
Tänka i »geografiska nivåer«

individ       stadsdel       tätort/stad       kommun       funktionell region        
hela landet       eU, Fn 

Ämnets avgränsning

kommuners och regioners inre kvaliteter       kommuners och regioners 
 nischning och yttre konkurrenskraft 

Välja att beskriva/arbeta geografiskt med  
regioner, kommuner, tätorter, stadsdelar

särskilt utsatta kommuner       kommundelar       bostadsförorter       stadsdelar       
 industriområden m.fl.

Välja att beskriva/arbeta med sakfrågor

bostäder       grönstruktur       social infrastruktur       transportsystem        handel       
evenemangskultur m.fl. 

Välja att beskriva/arbeta med olika aspekter

jämställdhet (vardagslivsperspektivet)       barnperspektiv       trygghet        
tillgänglighet m.fl.
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Boverket skriver i sin rapport om hållbara städer och tätorter att 
hållbarhet skall ses som ett samlande nyckelord där de enskilda be-
ståndsdelarna och dess sammansättning blir till en helhet.3 Resone-
mangen kan utvecklas till att också omfatta kommuner och regioner. 
Boverket menar att problemlösningar blir hållbara om de rymmer 
fler dimensioner. 

I rapporten framhålls att förutsättningar för hållbara lösningar 
kan uppnås genom kvalitetsinriktade processer där delfrågor vägs 
samman till en mångsidig helhet istället för att optimera delfrågor 
på helhetens bekostnad. De olika delarna kan studeras utifrån olika 
aspekter (kulturella, sociala, ekonomiska, ekologiska) och ur olika 
perspektiv: (barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, tillgäng-
lighetsperspektivet, trygghetsperspektivet med mera) samt utifrån 
olika geografiska situationer. 

Genom att växla betraktelsesätt ökar förståelsen för vad som är 
hållbart, framhåller Boverket. Verkets tabell (se föregående sida), 
som här utvecklats för att stämma med den översiktliga nivån och 
bokens upplägg, är ett exempel på vad perspektivbyten kan inne-
bära.

Av de goda exemplen som togs upp i kapitel 12 är planerings-
processen för Kil respektive Västra Hisingen tydliga exempel på just 
detta förhållningssätt. Att aktivt arbeta med att föra in framförallt 
kvinnors men också mäns vardagslivserfarenheter bidrar till en mer 
hållbar och mer mångfacetterad planering, en planering som gör det 
lättare för människor att leva jämställda liv.
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 11. Se till exempel Dahl, Åsa, Henrik 
Einarsson & Ulf Strömqvist (2003) 

 12. Arena för tillväxt presenterar sig 
som »ett projekt mellan offentliga 
och privata aktörer som syftar till 
att främja lokal och regional tillväxt 
genom i första hand kunskapsför-
medling och processtöd«. Sveriges 
Kommuner och Landsting utgör en 
av dess partner. 

 13. Boverket (2005) 
 14. Lindsten, Simone m. fl. (2001) s. 17
 15. Arena för tillväxt (2006)
 16. Arena för tillväxt (2006) s. 36. 

Som mjuka frågor betraktas också 
näringslivets utvecklingsmöjlighe-
ter, innovationsklimat, människors 
förmåga till samverkan och förny-
else, liksom social tillit, ledarskap, 
lärande och entreprenörskap.

 17. Forsberg, Gunnel (1997) 

 18. Friberg, Tora, Mats Brusman & 
Micael Nilsson (2004)

 19. sou 1998:6
 20. sika (2000)
 21. Boverket (2004a)
 22. Boverket (2004a) 
 23. Brottsförebyggande rådet 

( odaterad) 
 24. Övre tabellen avser det senaste året 

(12 mån) från intervjudatum, (in-
tervjuperiod: februari–maj 2007), 
undre tabell avser utsatthet under år 
2006.

 25. Andersson, Birgitta (2005) 
 26. Listerborn, Carina (2000) 
 27. Listerborn, Carina (2007) 
 28. Göteborg, Stadsbyggnadskontoret 

(2000) 

 12   Några goda exempel

 1. T.ex. Ljusdals kommun (odaterat)
 2. Staffanstorps kommun (2005) 
 3. De tre exemplen har ingått i det 

material som samlades in för 
projektet Genusperspektiv i över-
siktlig planering. De synpunkter 
som framförs om Kil, Ryssby och 
Göteborg bygger på utsagor från de 
(kvinnliga) planerare som intervjua-
des i forskningsprojektet, inte på 
en genomgång av dokument eller 
processer. Planarbetet i dessa kom-
muner beskrivs utförligt i Friberg 
och Larsson (1997, 2002). Planför-
fattarna var i dessa rapporter, på 
någras begäran, anonyma.

 4. Beskrivningen av arbetet i Kil byg-
ger på intervju med ansvarig plane-
rare 1996 samt Brattén, Katarina & 
Bertil Lundberg (1996).

 5. Göteborgs Stadsbyggnadskontor 
Distrikt Norr (2002, kompletterad 
2003)

Jäm CS3.indd   160 08-11-20   11.25.18



noter

 6.  Viss språklig bearbetning av origi-
naltexten har skett.

 7. Göteborgs Stadsbyggnadskontor 
Distrikt Norr (2004)

 8. Göteborgs Stadsbyggnadskontor 
Distrikt Norr & Carlsson & Svens-
son arkitekter ab (2004) 

 9. Johansson, Birgitta & Lars Orrskog 
(2002)

 10. Göteborgs Stadsbyggnadskontor 
Distrikt Norr (2006)

 11. Bucher, Adrian (2007)
 12. Länsstyrelsen i Västmanlands län 

(2008) 
 13. Länsstyrelsen i Västmanlands län 

(2008) s. 55

 13   Avslutande reklektioner

1. Näringsdepartementet (2001) s. 33
2. Svenska Kommunförbundet (1999) 
3. Boverket (2004b)
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