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Förord 
Forskningsprojektet Genusperspektiv i översiktlig planering har 
finansierats av Banverket, Byggforskningsrådet, Forskningsråds-
nämnden och Kommunikationsforskningsberedningen. Forsknings-
råden har sedan dess inordnats i nya organisationer med nya namn. 
Vi är självfallet tacksamma för deras finansiella stöd som gjort att 
projektet kunnat genomföras. 
 
Denna arbetsrapport är den sista av tre. De två övriga har publicerats 
i rapportserien vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk 
geografi. Även om vi nu båda befinner oss vid andra institutioner 
anser vi att det är en fördel att även denna arbetsrapport kommer med 
i samma serie. Vi tackar därför institutionen för att vi får detta 
utrymme. 
 
Av praktiska skäl har vi i denna fas valt att dela upp arbetat emellan 
oss och därför utformat olika delrapporter som sammanfogas till en 
skrift. Delrapporterna behandlar delvis olika tema eftersom materialet 
har analyserats på något olika sätt. Dock är inledningskapitlet och 
avslutningskapitlet gemensamt för båda delrapporterna. Kontinuer-
liga diskussioner har förts under projektets gång kring inledning och 
avslutning för att dessa så långt möjligt skall täcka de individuella 
bidragen. Inledningskapitlet, del 1, liksom del 2 är författat av Tora 
Friberg. Del 3 och avslutningskapitlet, del 4, är författat av Anita 
Larsson. 
 
Vi har en rik empiri som i denna projektfas huvudsakligen består av 
intervjuer med planerare. I rapporterna har den fått breda ut sig rela-
tivt fritt. Ett skäl är att det finns förhållandevis lite forskning gjord 
med ett genusperspektiv på fysisk översiktlig planering och en 
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generös redovisning av empirin kan då ha sitt värde. Både vi själva 
och andra forskare kan botanisera i denna empiri och dra trådarna 
vidare. 
 
Till sist vill vi framförallt tacka alla våra intervjupersoner. Vi har valt 
att inte ange några namn då några särskilt bett att få vara anonyma. 
Vi tackar också deltagarna på seminariet, som Banverket anordnade 
om vårt projekt, för värdefulla synpunkter. Ulla Nord, Lund, har varit 
oss behjälplig med utskrift av flertalet intervjuer. 
 
 
Tora Friberg Anita Larsson 
Tema Kulturarv och kulturproduktion Institutionen för fysisk planering 
Linköpings universitet Blekinge tekniska högskola 

6 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 1 av Tora Friberg 
 

Del 1 är en allmän inledning till hela rapporten. Här beskrivs 
bakgrunden till forskningsprojektet, som utgörs av en kort intro-
duktion av kunskapsläget samt en sammanfattning av de två del-
studier som genomförts inom projektets ram - en mindre inter-
vjustudie och en enkätstudie. I inledningen presenteras också syftet 
med den tredje studien, fördjupningsstudien, vilken är denna rapports 
huvudtema och som redovisas i övriga delar av rapporten. Sist i 
inledningen görs några metodologiska överväganden som berör 
fördjupningsstudien. 
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Bakgrund 
Vid projektets start formulerades det övergripande syftet ”att utröna 
hur ett genusperspektiv kommer till uttryck eller skulle kunna komma 
till uttryck i översiktlig planering”. Detta syfte har väglett projektet. 
Inför fördjupningsstudien, som är huvudtemat i denna rapport, har det 
preciserats. Innan det kommenteras närmare skall emellertid en bak-
grund tecknas. Den består dels av kunskapsläget, som det kommer till 
uttryck i olika dokument som vänder sig till planerare, dels den kun-
skap som genererats inom projektets genom en förstudie i form av 
intervjuer samt en studie som bygger på enkäter till alla landets 
kommuner. I båda studierna ingick också analyser av plandokument. 

Kunskapsläget 
Det finns få studier som specifikt hanterar genusaspekter i fysisk 
planering framför allt översiktlig planering. Fältet är emellertid inte 
helt tomt och ett av de viktigaste bidragen utgörs av Boverkets 
rapport Hela Samhället (1996). Rapporten är resultatet av ett rege-
ringsuppdrag vars direktiv innebar att studera markanvändning, 
bebyggelse och rumslig utveckling i ett jämställdhetsperspektiv. 
Utredningen pläderar för att ambitionen i arbetet med att upprätta en 
fysisk plan bör vara att erkänna att kvinnor har särskilda erfarenheter 
och på något sätt föra in dessa i planens innehåll. Könens skilda er-
farenheter är motiv nog för att dessa bör komma till uttryck i den 
fysiska planeringen på ett explicit sätt. Denna slutsats bygger på en 
granskning av olika områden ur jämställdhetssynpunkt bl.a. skola, 
arbetsliv, omsorg, fritid, resmönster, trygghet, utbildning, kvinnors 
vardagsliv, barn och ungdomar. Hela arbetet beskrivs som en upp-
täcktsfärd, vilket visar hur nytt det var att föreställa sig ett jämställd-
hetsperspektiv och att det skulle kunna tillämpas på fysisk planering i 
bred bemärkelse, inte bara på planering av bostadsområden och 
detaljplaner. Vad gäller just bostadsområden och detaljplaner hade 
några år tidigare ett framsynt arbete bedrivits i Uppsala kommun med 
en checklista, med namnet Checka listan, i vilken angavs vad som är 
viktigt att tänka på vid granskningen av en detaljplan ur kvinnors 
synvinkel. 
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Hela samhället kom fram till att det finns en systematisk under-
skattning av kvinnors erfarenheter och föreslog att Plan- och 
bygglagens portalparagraf särskilt skulle trycka på att planeringen 
skall befrämja inte bara jämlika utan också jämställda sociala 
levnadsförhållanden. Utredningen hade relativt kort tid till sitt 
förfogande och kunde inte initiera någon egen forskning eller andra 
större studier utan inventerade och samlade in befintligt relevant 
material som underlag för sin bedömning. Det visade sig att få 
kommuner hade fört diskussioner eller behandlat jämställdhet i sina 
planer. Ryssbyplanen i Ljungby kommun och arbetet i Kils kommun 
samt den ovan nämnda Checka listan framstod som undantag1. Slut-
satsen var att det behövs fler exempel på hur införlivandet av jäm-
ställdhetsaspekterna i planarbetet skulle kunna ske. Samtidigt hävdas 
att de nya synsätt och arbetsformer om samverkan och delaktighet, 
som vuxit fram på lokal nivå, lätt borde kunna förenas med ett jäm-
ställdhetsperspektiv. Därför föreslogs två huvudstråk i det fortsatta 
arbetet nämligen kunskapsuppbyggnad och attitydförändringsarbete2. 
Rent konkret tänktes detta ske genom att Boverket fick ett uppdrag 
att bedriva ett treårigt försöksarbete i tio kommuner. Så blev inte 
fallet. Staten/departementet gav inte Boverket ett sådant uppdrag. Ej 
heller ändrades portalparagrafen. Om nu inte staten har för avsikt att 
driva frågan vidare har ändå utredningen Hela samhället avsatt en del 
spår. Flera av de som intervjuats i detta forskningsprojekt har läst 
eller känner till den. Hela samhället har uppenbarligen medverkat till 
att ge inspiration till de projekt som förverkligats och som behandlas 
längre fram i denna rapport.   
 
Tilläggas kan att det inte uppstått någon speciell debatt om jäm-
ställdhet i de medier som vanligtvis behandlar nya perspektiv i 
planeringsvärlden. Det avslöjar det ointresse som fortfarande finns 
och hur laddade frågor om kön är. Tidskriften PLAN publicerade 
t.ex. endast några enstaka artiklar fram till hösten 2001 då nummer 
5 -6 hade en artikel om bristen på jämställdhet i storstadssatsningen 
samt en som efterlyste en kvinnovänlig regionalpolitik3. Detta sista 

 
 
 
 

                                                           
1 Se Friberg, Tora & Anita Larsson (1997) Genusperspektiv i översiktlig planering. 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. Rapporter 
och notiser nr 148, och Brattèn, Katarina & Bertil Lundberg (1996) Delaktighet och 
dialog. Översiktsplanering i Kils kommun på annorlunda vis. Arbetsrapport 97:3, 
Högskolan i Karlstad. 
2 Boverket (1996) Hela samhället, Jämställdhetsaspekter på fysisk planering och byggd 
miljö, Karlskrona, Rapport 1996:4, s.117-122. 

 

3 Nämnas kan Abduhl Khakees artikel om planering och feminism (PLAN 1995:6) och 
Gärd Folkesdotters artikel som går igenom hur genusperspektivet tas upp från 50-talet 
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tidskriftsnummer har intervjupersonerna i detta forskningsprojekt 
således inte haft möjlighet att ta del av. Nordisk Arkitekturforskning 
har gett ut ett nummer med rubriken Arkitektur & Feminism 
(1999:2). Några artiklar i den behandlar fysisk planering. 
 
Kommunförbudet har gjort en del insatser och bl.a. publicerat 
skriften Ojämställdhetens miljöer som vänder sig till kommunerna4. 
Kommunförbundet har också utarbetat en metod, 3R-metoden, med 
avsikt att underlätta kommunernas arbete med att införliva jämställd-
hetsaspekter i olika verksamhetsområden således inte specifikt fysisk 
planering. Dock, som kommer att framgå, finns exempel på att den 
använts även inom detta område. 
 
Forskningen har inte i någon nämnvärd omfattning bidragit med 
ökade kunskaper som direkt berör genus och fysisk översiktlig plane-
ring. I forskningssammanhang har planering mestadels fått en mer 
allmän betydelse och fokus ligger på kvinnors möjlighet att påverka 
dvs. utöva inflytande5. 
 
Sammanfattningsvis har således ett genus- eller jämställdhets-
perspektiv inte väckt stor anklang i de sammanhang där planerare 
utbyter erfarenheter och införskaffar ny kunskap. Det råder heller 
ingen enhetlig uppfattning om hur ett sådant perspektiv skall tolkas 
eller hur det skall omsättas i praktiken. Enligt Degerblad (1990 s.9) 
innebär ett perspektiv ett sätt att ställa frågor. Därigenom åstad-
kommer perspektivet att ett synfält öppnar sig samtidigt som det gör 
problem utanför detta synfält osynliga6. Perspektivet avgör på så sätt 
vad som kan ses men också vad som osynliggörs. Ett avstånds-
tagande eller negligerande av ett jämställdhetsperspektiv innebär med 
andra ord att de specifika frågor som skulle kunna ställas och de 
problem som skulle kunna uppenbaras, osynliggörs. Resultatet av 
denna brist på kollektivt engagemang i planerarkretsar innebär att det 

 

                                                                                                                                                             
och framåt i plansammanhang, inklusive Hela samhället (PLAN 1997:2). Annika Shéele 
recenserade Helén Lundkvist Ojämställdhetens miljöer, Kommunförbundet i PLAN 
1998:4. 
4 Helen Lundkvist (1998) har författat rapporten. 
5 Ett exempel på detta är Fenster, Tovi red. (1999) Gender, Planning and Human Rights. 
Routledge, i vilken multikulturella miljöer i olika länder belyses och etniska minoriteters 
möjligheter att bli delaktiga som fullvärdiga medborgare diskuteras. Ett annat exempel 
är Booth, Chris & Jane Dark & Susan Yeandle red. (1996) Changing Places. Women´s 
Lives in the City. Paul Chapman Publishing. 
6 Degerblad, Jan-Eric (1990) Planeringens yrkeskultur. En essä om planering, kunskap 
och etik. Byggforskningsrådet R29:1990. 
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uppstått en situation där enstaka planerare, mestadels kvinnor, tagit 
till sig jämställdhetsperspektivet och försöker föra in det i de sam-
manhang de verkar. Intervjuerna i detta forskningsprojekt visar att 
föreställningarna och arbetssätten varierar dem emellan. I denna 
rapport kommer det att framstå med all tydlighet. 

Intervjustudien 
I en inledande studie – en förstudie – intervjuades ett antal kvinnliga 
planerare7. Dessutom analyserades några översiktsplaner som föreföll 
vara intressanta utifrån vårt syfte. Sammantaget visar studien att det 
finns enstaka kvinnliga planerare, som hyser en övertygelse om att i 
detta problemkomplex ryms något nödvändigt att ta itu med, dess-
utom något nytt och utmanande. I några fall hade detta omsatts i 
plandokument. 
 
Vi letade reda på intervjupersonerna genom hörsägen och försökte nå 
dem som skulle kunna ha ett s.k. kvinnomedvetande. En del av dessa 
kvinnliga planerare ansåg att kvinnor inte deltar i planeringspro-
cessen på samma villkor som män, och att kvinnor har behov och 
önskningar som inte tas på allvar i planeringen samt att kvinnor 
prioriterar annorlunda än män. En av dem får här stå som exempel 
med sitt uttalande: ”Vid samråd frågar män om planerarna har tänkt 
på om det finns mark avsatt för industriändamål, om det finns till-
räckligt med parkeringsplatser och hur det är med läget vad gäller 
dagvattnet. Kvinnorna däremot frågar om gatorna och om barnen 
kan gå över dem utan fara, om planerarna tänkt på att bevara fina 
hus och tagit tillräcklig hänsyn till miljöfrågorna t.ex. kom-
postering”. Det är bland dessa planerare man kan finna de som gått 
från ord till handling. 
 

Andra kvinnliga planerare, som vi intervjuade, hyste stor tveksamhet 
och var ambivalenta vad gäller att tänka i termer av kvinnligt och 
manligt. Närmare till hands låg för dem att tänka i ”mänskliga” 
termer och att ägna speciell uppmärksamhet åt utsatta grupper som 
barn, ungdomar, gamla, handikappade och invandrare. Till denna 
identifiering av grupper fogades ibland kvinnor. För flera var mottot: 
”Att planera för alla olika grupper i samhället.” Vita medelålders 
män fanns det emellertid ingen som tog upp som kategori och det 

 

                                                           
7 Friberg Tora & Anita Larsson (1997) Genusperspektiv i översiktlig planering. 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. Rapporter 
och notiser nr 148. 
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skulle kunna tolkas som att planerarna uppfattade att planeringen av 
markanvändning och fysisk infrastruktur tillvaratar mäns intressen 
medan andra, de ”svaga” grupperna, behöver extra uppmärksamhet 
för att deras behov och krav skall tillgodoses. Trots att alla människor 
har ett kön ansågs detta faktum betydelselöst, i varje fall underordnat 
en annan grupptillhörighet, utom i vissa specifika fall när kvinnor blir 
just kvinnor i mycket traditionell bemärkelse. Det blev också 
uppenbart att egenskaper som dessa planerare betecknade som 
”kvinnliga” – inkännande, varsamt, omsorgsinriktat, lyssnande, 
humant etc. – skiftades till ”mänskliga” när det föreföll adekvat. Att 
argumentera utifrån mänskliga behov bedömdes både av erfarenhet 
och personlig övertygelse rimligare än att argumentera utifrån 
kvinnliga. Dessa planerare använde sig av en ”omformningsstrategi”, 
och med det menas att beroende av sammanhanget kan samma sak 
betecknas som kvinnligt alternativt mänskligt. Att diskutera i termer 
av manligt och kvinnligt eller kön är fortfarande ovant och det 
uppstår lätt missförstånd och svårhanterliga meningsmotsättningar 
som kan glida över på ett personligt plan. Ett sätt att hantera den 
laddning som kan uppstå är att få till stånd ett ”neutralt” diskussions-
klimat. Strategin kan därför också etiketteras som en ”neutraliserings-
strategi” emedan det kvinnliga omformas till det könsneutralt 
mänskliga8.  
 
När det gäller nyskapande fysiska planer var ett av de få exempel vi 
spårade den nämnda Ryssbyplanen, en fördjupning av översikts-
planen i Ljungby kommun där flera grupper, varav en bestod av 
enbart kvinnor, tillsammans med planerarna diskuterade sig fram till 
planens huvuddrag. Ett annat omtalat exempel är Kils kommun, som 
satte igång ett antal studiecirklar, där en grupp var sammansatt av 
enbart kvinnor. Arbetet med ett större medborgarinflytande följdes av 
ett par forskare som bl.a. visade att det fanns skilda uppfattningar 
mellan kvinnor och män i några avseende. T.ex. var det kvinnorna 
som såg till att den fysiska närmiljön, barnomsorgen och äldre-
omsorgen kom med i planarbetet. Förslaget till översiktsplan blev 
inte dramatiskt annorlunda genom detta arbetssätt men planen blev 
mänsklig i bemärkelsen väl förankrad i ”de vanliga människornas 
vardagstillvaro”9. Ett tredje exempel är en plan i Trollhättans 
kommun, som visserligen inte diskuterade i jämställdhetstermer men 
betonade kopplingen mellan fysiska och sociala aspekter på ett 

 
 
 
 

                                                           
8 Ibid., s.12-13. 

 

9 Brattén, Katarina & Bertil Lundberg (1996) Delaktighet och dialog. Översikts-
planering i Kils kommun på annorlunda vis. Arbetsrapport 97:3 Högskolan i Karlstad. 
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intressant sätt, som ledde till att förslagen till förändringar i den 
fysiska verkligheten i större utsträckning än tidigare fick sin bas i 
människors levnadsvillkor. 
 
Bakom den generellt sett försiktiga hållning gentemot jämställd-
hetsproblematiken, som flera av de intervjuade kvinnliga planerarna 
intog, finns en planeringsideologi som utgår från Plan- och bygg-
lagens portalparagraf där det står att man skall ”främja en samhälls-
utveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö” (1kap. 1§ PBL). Planerarens 
uppgift är därmed att samhället med dess fysiska struktur skall ordnas 
så att det fungerar för alla samhällsmedborgare och att lösa konflikter 
och behandla intressemotsättningar som kan komma till uttryck i 
nyttjande av marken och vad som byggs på den. Frågan är naturligt-
vis vilka och vems intressen som identifieras.  

Enkätstudien 
Att, som i förstudien, leta reda på vilka kommuner och planerare som 
arbetade med jämställdhetsaspekter på översiktlig fysisk planering 
genom hörsägen gav ett magert resultat och kändes inte tillfreds-
ställande ur metodsynpunkt. Nästa steg i forskningsprocessen blev 
därför att sända ut en enkät till alla kommuner i landet adresserad till 
den person som hade ansvar för arbetet med översiktlig planering10. 
Därigenom skulle det kunna bli möjligt att finna kommuner och 
planerare som medvetet arbetade med ett jämställdhetsperspektiv 
eventuellt kopplat med att stärka ett medborgarinflytande. Planer-
arnas personliga uppfattningar efterfrågades, således inte upp-
fattningar som var politiskt sanktionerade i kommunen. Enkäten 
innehöll en hel del frågor både av krysskaraktär och mer öppna 
varianter. Av 288 kommuner erhölls svar i någon form från 136. 
Svarsfrekvensen är därmed inte tillräckligt hög för att alltför 
långtgående slutsatser kan dras. Det är troligt att de planer-
are/kommuner som inte svarade heller inte tillmätte jämställd-
hetsfrågan särskilt stor tyngd. Man kan anta att de varken diskuterat i 
nämnvärd omfattning, ej heller gjort några direkta insatser av 
jämställdhetskaraktär i fysisk planering vid det tillfälle de besvarade 
enkäten. Enkäten kan betraktas som en ”screening” av läget i 
kommunerna. Den gav svar på dels vad de planerare som besvarade 

 

                                                           
10 Friberg, Tora & Anita Larsson (2000) Att bedriva jämställdhet med kommunal 
översiktsplanering. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds 
universitet. Rapporter och Notiser nr 157. 
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enkäten associerade till när det gäller jämställdhet och fysisk 
planering dels vilka kommuner som behandlat ämnet i sin över-
siktsplan. Trots en lägre svarsfrekvens än väntat erhölls svar på hur 
136 professionella planerare ser på jämställdhet, vilket trots allt är ett 
stort antal röster. 
 
Även om få kommuner hade arbetat med dessa frågor eller gjort 
något konkret speglade många svar en öppenhet inför problem-
komplexet. Det finns således en hel del planerare som funderat på 
vad ett jämställdhetsperspektiv skulle kunna resultera i. I enkäten 
svarade 77 procent av de kvinnliga och 65 procent av de manliga 
planerarna att de ansåg att det är meningsfullt att diskutera jäm-
ställdhet. De såg gärna att de fick ta del av tips och idéer om hur de 
skulle kunna gå tillväga. De efterlyste ”verktyg” eller ”metoder” – 
konkreta och praktiskt inriktade. Det gäller både kvinnliga och man-
liga planerare även om förhållandevis fler kvinnliga planerare var 
positivt inställda. Till saken kan fogas att de flesta var arkitekter även 
om det också förekom samhällsvetare och ingenjörer. 
 

De som besvarade enkäten hade också uppfattningar om vilka sak-
områden de ansåg att det var fruktbart att anlägga jämställdhets-
aspekter på. Sammanfattat i kluster var de: 
• boende/närområde,  
• säkerhet/trygghet, 
• trafik/kommunikationer,  
• service, miljö, 
• levnadssätt, 
• social omsorg, 
• nya perspektiv, 
• medborgarinflytande.  
 
Det bestående intrycket av enkätsvarens kommentarer är att enskilda 
områden eller frågor i dessa kluster berör den nära omgivningens 
fysiska struktur dvs. omgivningen nära bostaden, samt frågor som har 
en tydlig koppling till människors levnadssätt. För att tänka i jäm-
ställdhetstermer verkar det vara så att det skall det vara lätt eller i 
varje fall möjligt att identifiera enskilda människors behov. 
 

Enkäterna följdes upp med en genomgång av plandokument i de 
kommuner som på något sätt skilde ut sig i detta sammanhang. Av 
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28  intressanta kommuner blev åtta föremål för mer ingående studier. 
Orsaken till att 20 av de 28 sållades bort berodde på att de vid en 
närmare genomgång inte visade sig innehålla något substantiellt om 
jämställdhet. Närläsningen av de åtta utvalda kommunernas doku-
ment visar att man i de övergripande texterna genomgående disku-
terar i termer av jämställdhet, medan de konkreta frågorna är in-
riktade på att lyfta fram kvinnors villkor utan relation till mäns. Jäm-
ställdhet blir i realiteten en fråga om och för kvinnor. 
 

En grov uppskattning tyder på att maximalt tio procent av alla 
kommuner i Sverige tar upp något om jämställdhet i sina fysiska 
planer. Det betyder att maximalt tio procent av planerna behandlar 
betydelsen av kön. Med tanke på planerarnas positiva attityd till 
jämställdhet finns därmed en potential som innebär att en hel del är 
intresserade av att ta till sig och använda sig av ett jämställdhets-
perspektiv. Nästa generations planer har därför förutsättningar för att 
innefatta även denna aspekt. Dock är det ett stort steg att gå från ord 
till handling. 
 
Skrivningarna om jämställdhet i dokumenten, som granskats i detta 
forskningsprojekt, är präglade av en återhållsamhet. Dock visar 
texterna att det finns planerare som verkligen har bemödat sig. Det 
finns t.ex. kommuner som behandlar kvinnors arbetsmarknad som en 
del av bakgrundsbeskrivningen. Detta kopplas ibland till olika orters 
förutsättningar, till pendling och utflyttning. Det kan i sin tur leda till 
en diskussion om kollektivtrafikens utformning, och hur arbetsplatser 
och service är lokaliserade. Det förekommer således att en kommun 
utifrån en allmän målsättning om jämställdhet problematiserar 
kvinnors villkor – med en nyanserad syn på vilka kvinnor som står i 
fokus – och konkretiserar det som rör den fysiska strukturen och 
vilka delar av den som är mest angelägen att påverka. I dessa 
tankekedjor är det dock mer regel än undantag att kvinnors situation 
beskrivs som ett problem som skall rättas till eller en brist som skall 
undanröjas. Kvinnorna har ett ”annorlunda sätt” att bete sig på. Man 
skulle kunna tänka sig det omvända nämligen att kvinnors situation 
betraktades som en självklar utgångspunkt; något som anger en annan 
planeringsförutsättning än den som hittills rått. Det förutsätter att den 
underförstådda normen skiftar kön. 
 
Analysen av enkäten och plandokumenten visar att det finns en del 
planerare som är intresserade av jämställdhet, men de är osäkra på 
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hur de skall ta sig an frågan. Därav följer att de vill att någon annan 
skall tillhandahålla lättförståliga verktyg eller en enkel mall att arbeta 
efter. I botten finns ett behov av en djupare förståelse och mer in-
gående kunskaper. Genomgående framkommer en tvehågsen in-
ställning i förhållande till vad som skall läggas in i begreppet jäm-
ställdhet och en ovilja att diskutera i makttermer. Den sociala 
dimensionen i planerna är ofta svagt utvecklad. Fokuseringen ligger 
på fysiska frågor och miljöfrågor. Även om planeringen i grunden 
syftar till en god miljö för kommunens invånare är människorna 
sällan identifierade. Ett villkor för att jämställdhetstänkandet skall 
kunna lyftas fram är ett intresse för människor och deras villkor i 
samhället. Dagens lagstiftning i Plan- och bygglagen öppnar upp för 
att sätta människor i fokus. Det kräver en mer fördjupad social 
dimension i planeringsunderlagen. Den förskjutningen är fullt möjlig 
att göra. 
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Fördjupningsstudien 
Som en introduktion till fördjupningsstudien, presenteras nedan syftet 
med densamma samt några metodologiska överväganden. 
 
Fördjupningsstudien består i realiteten av några fallstudier som 
kännetecknas av att en länsstyrelse eller en kommun initierat någon 
form av projekt med jämställdhetsperspektiv på fysisk översikts-
planering. Därutöver är intervjuer genomförda med ett antal planerare 
som inte direkt varit involverade i de projekt som ligger inom fall-
studiernas ram. En del har haft viss anknytning till dem, andra har 
framstått som speciellt intressanta att få samtala med p.g.a. deras svar 
på enkäten. 
 
Inför arbetet med fallstudierna delade vi upp arbetet mellan oss och 
granskade några projekt var. Projekten har olika karaktär och 
möjligheterna att komma åt material har skiftat, vilket har lett till att 
vi i viss mån tillämpat olika infallsvinklar och sätt att analysera. Vi 
har därför funnit det lämpligast att redovisa materialet i två separata 
delar där vi står för var sin del. Det sista kapitlet går ett steg vidare 
och i det lyfts slutsatser fram som bottnar i dem båda. 

Syfte 
Det övergripande syftet formulerades, som nämnts, i satsen ”att 
utröna hur ett genusperspektiv kommer till uttryck eller skulle kunna 
komma till uttryck i översiktlig planering”. Det antyder att vi utgick 
ifrån att det förs diskussioner om jämställdhet, men var osäkra på hur 
diskussionerna fördes och om de lett till några insatser. Efterhand har 
syftet utvecklats och blivit tydligare och mer konkret. För den studie 
som kommer att redovisas här är det mer adekvat att uttrycka att 
syftet är dubbelt, dels att utröna hur planerare i praktiken arbetar 
med genusperspektivet i översiktlig fysisk planering dels vilka före-
ställningar om genus/kön som planerare, som arbetar inom detta fält, 
är bärare av. Det är således professionella planerare eller tjänstemäns 
sätt att arbeta och tänka som vi vill belysa och förstå. Därutöver är 
syftet att syntetisera slutsatserna i teoretiska begrepp, ett arbete vi 
anar skulle kunna fördjupas mer än vad som kommer fram i denna 
rapport.   
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Hur planering med ett genusperspektiv bedrivs i praktiken är här 
omsatt till att handla om särskilda projekt med syfte att främja jäm-
ställdhet i fysisk översiktlig planering. Föreställningar om genus/kön 
likställs med uttalande, tankar och idéer som planerare gett uttryck 
för vid intervjuer. Föreställningarna och hanterandet i praktiken är på 
ett eller annat sätt kopplat till vartannat. Ibland följs föreställningar 
och handlade åt på ett öppet sätt som är lätt att följa. Ibland finns det 
olika slags hinder, som gör att föreställningarna omsätts i handling på 
ett indirekt sätt, vilket tar tid att upptäcka. Ibland har processen 
stannat vid föreställningarna dvs. det syns inga spår i praktiken. 
 
Ordet jämställdhet har använts vid intervjuer och i enkäter eftersom 
det mer vetenskapliga begreppet genus inte är allmänt känt i planerar-
kretsar. Därför förekommer jämställdhet också här i texten när den 
bygger på resonemang som har förts i jämställdhetstermer. I övrigt 
användes både begreppet genus och kön. Genus definieras ofta som 
socialt och kulturellt skapat kön och skall huvudsakligen uppfattas så 
i denna text. Som analytiskt redskap fungerar genus med definitionen 
socialt kön när man vill stryka under den dimensionen. I vår veten-
skapssyn vänder vi oss emot dikotomiseringen av socialt kön å ena 
sidan och biologiskt kön å andra sidan och menar att de måste be-
traktas som något som är sammanfogat både i praktiken och teore-
tiskt. Begreppet genus kan i och för sig också rymma en sådan 
definition11. Dock, här används begreppet kön när vi inte finner 
anledning att göra denna åtskillnad utan mer vill ha ett sammanfogat 
och överordnat begrepp. 

Metodologiska överväganden 
Svaren på en enkät kan på ett sätt vara enkla att behandla: de kan 
kodas, matas in i datorn, bearbetas och köras ut i tabeller. En 
presentation med hjälp av ett antal tabeller med kommentarer kan 
tyckas vara given. Siffror har ett egendomligt sätt att verka ”sanna”. 
Trots att vi gjort denna enkät ansåg vi att de svar som kom fram bara 
hjälpte oss att skrapa på ytan. I en enkät blir lätt frågornas konstruk-
tion sådan att det inte finns plats för tillräckligt nyanserade svar. 
Frågorna kan också missförstås och de kan uppfattas vara helt fel 
ställda då vi som konstruerat frågorna inte har möjlighet att var med 
och förklara vad vi vill komma åt. Med andra ord var det svårt för oss 
att känna oss helt säkra på att den bild som tecknades hade det djup 

 

                                                           
11 Jfr Hirdman, Yvonne (1990) Genussystemet. I Demokrati och makt i Sverige. SOU 
1990:44. 
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som våra forskningsfrågor fordrar. Men tack vare att så många också 
fyllde i egna kommentarer fick vi mycket kött på benen och kunde 
kosta på oss att lyfta fram en hel del citat i den rapport som behandlar 
enkäten. På så sätt kom vi närmare hur planerarna resonerade och 
tänkte kring jämställdhet. En del svar var mycket spännande ur vår 
synvinkel och det föreföll naturligt att fördjupa studien genom att ta 
kontakt med dessa planerare. De mest fascinerande svaren samman-
föll med de kommuner där något hänt i något avseende som berörde 
jämställdhet och fysisk planering. 

Fallstudier av särskilda projekt 
Nästa steg i forskningsprocessen blev genomförandet av att antal 
fallstudier. Det är en metod som lämpar sig väl när frågorna hur och 
varför och med vilket resultat ställs i ett sammanhang som faktiskt 
förekommit. En fallstudie fordrar en empiri i botten. Fallstudien kan 
vara förklarande men också explorativ och beskrivande12.  
 
Tillsammans med aktuell information om vad som var på gång, eller 
redan genomförts i form av särskilda jämställdhetsprojekt i över-
siktlig fysisk planering, ringade vi in de projekt som skulle bli före-
mål för närmare studier. Material om dessa projekt samlades in 
parallellt med att vi identifierade personer som varit involverade. 
Med dessa företogs långa intervjuer - samtalsintervjuer eller tematiskt 
strukturerade intervjuer - som spelades in på band och transkribe-
rades helt eller i något fall delvis. Sammanlagt intervjuades tjugotvå 
personer och varje intervju uppgår till ca 25 sidors helt utskriven tät 
text dvs. ca 550 sidor.  
 
Vi valde ut två sammanhang där länsstyrelsen stod bakom projektet: 
Skåne, med kommunerna Eslöv, Lomma och Simrishamn som ingick 
i projektet samt Östergötland där Norrköpings kommun var basen för 
projektet. I två andra sammanhang, som också valdes ut, var pro-
jekten kommunalt initierade nämligen Göteborg och Umeå. Redan 
här bör påpekas att även om länsstyrelsen eller kommunen ställer sig 
bakom ett projekt verkar det alltid vara enskilda planerare som driver 
frågorna och på ett eller annat sätt får projekten till stånd. Genom 
sanktion av ledningen, får de officiell stämpel som projekt. Ett pro-
jekt har således ett uttalat mål och för att driva det har avsatts resurser 
i form av tid och/eller pengar. 
 

 

                                                           
12 Yin, Robert K (1994) Case Study Research. Design and Methods. Sage Publications 
London. 
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Vanligast är emellertid att enskilda planerare tar fatt i jämställdhets-
frågorna och försöker göra någonting av dem utan att de förverkligas 
i projektform. Detta arbete försiggår inflätat i de vanliga arbetsupp-
gifterna och kanske inte ens benämns insatser för att nå jämställdhet. 
Det kan utåt sett vara helt dolt bakom helt andra beteckningar och 
andra mål. Därför har några enstaka planerare med olika sorters 
engagemang och attityder till jämställdhet intervjuats, nämligen i 
Eslöv, Kiruna, Lund och Lomma. Dessa har valts antingen på grund 
av att deras enkätsvar gjorde dem särskilt intressanta eller för att de 
på något annat sätt haft anknytning till de projekt som valdes ut. 
Dessa planerares reflektioner ger en relief åt de satsningar som gjorts 
i projektform och belyser därmed ett annat sätt att närma sig och 
arbeta med frågorna. 
 
Vi har valt att redovisa det empiriska materialet förhållandevis grund-
ligt eftersom det inte finns någon annan studie med motsvarande 
frågeställningar. Avsikten är att uppnå trovärdighet i våra analyser 
genom att försöka nå en hög grad av genomskinlighet. Att i tillämp-
liga delar använda citat eller formuleringar som ligger mycket nära 
intervjupersonernas utsagor är en del i denna strävan. Det gör det 
också möjligt att inte bara visa genomgående drag utan också nyanser 
och motsägelser som underlag för djupare analyser och teoretiska 
överväganden än vad vi kommer att göra här. 

Diskurser 
På ett sätt kan den redovisning, i alla fall delar av den, vi gör längre 
fram i rapporten liknas vid ett antal berättelser. Det finns en början 
och ett slut. Berättelsernas form innebär att det som förevarit ordnas, 
även kronologisk. En helhet fångas in. Vad som har försiggått och 
vad de som varit involverade tänker och hur de värderar projektet 
retrospektivt lyfts fram. Analysen omfattar således både faktiska 
händelser och agerande som reflektioner om det som förevarit. 
Genom att beteckna våra bilder berättelser betonas att dessa skulle ha 
kunnat berättats på ett annat sätt, med andra intervjupersoner eller av 
andra forskare. Som två kvinnliga forskare men långvarig praktisk 
erfarenhet av planering och som jämnåriga med flertalet av de inter-
vjuade präglades intervjusituationens kontext av införståddhet. Det 
var lätt för oss att förstå de enskilda planerarnas situation, inte minst 
de begränsningar i olika avseende flera av dem upplevde. Som kun-
skapsproducerande forskare är vi också subjekt med en uttrycklig 
ambition att bräcka upp planeringsfältet och medverka till den 
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eventuella ”omveltning” av planering som disciplin och profession 
och som Sigrun Kaul identifierar i sina texter13. Resultatet av en 
sådan förändring skulle kunna bli ett helt annat sätt att se på planering 
och en helt annan praxis. Även detta satte sina spår i intervjuerna då 
vi tänjde gränserna för att ta del av vad de intervjuade tänkte och 
tyckte om jämställdhet och kön/genus i planeringen. 
 
Analysen har starka drag av en diskursanalys. Genom att samtalen 
genomförts mycket öppet och under relativt rymligt tilltagen tid kan 
vi konstatera att de enskilda intervjupersonernas attityder och bete-
ende långt ifrån är konsistenta. Möjligen framstår någon intervju-
persons utsagor som mer genomtänkta än andras. Det som sagts i 
intervjusituationen är mer eller mindre oundvikligen beroende av den 
kontext intervjun genomfördes i. Den kontexten är för det första att 
planerarna ingår i en yrkeskår med ett specifikt språkbruk och speci-
fika arbetsuppgifter. Kontexten är för det andra själva intervju-
situationen. Vi som forskare pådyvlade visserligen inte vår uppfatt-
ning om jämställdhet eller deras projekt, men genom valet av ämne 
och frågor måste vi ha tolkats som jämställdhetsivrare och därmed 
lockat fram en positiv sida av deras syn på jämställdhet. Det här 
innebär inte att dessa intervjupersoner skulle vara annorlunda än 
andra, utan helt enkelt att så fungerar människor och så förmedlas det 
vi bär inom oss. En diskursanalys betonar språket i den meningen att 
språket inte speglar verkligheten utan framställer verkligheten i ett 
speciellt ljus eller genom ett visst perspektiv14. 
 
Diskursanalysen intresserar sig för alla former av tal och skrift och 
har ambitionen att framhålla variationerna. En och samma händelse 
kan beskrivas av olika individer på olika sätt. En individ kan beskriva 
en viss händelse på olika sätt beroende på sammanhanget15. Av detta 
följer att det i en sådan analys är viktigt att fånga in variationerna och 
inte leta efter att finna en tråd eller ett konsistent sätt att resonera. 
Nyanser, motsägelser och vagheter är viktiga att observera. 
 

 

                                                           
13 Jfr Kaul Sigrun (1996) Vi skulle ju löpe med ulver: Integrering av kvinnor i plan-
leggningen i et feministiskt perspektiv s.95-97. I Poste Restante: En avslutningsbok. 
Nordiska institutet för samhällsplanering. 
14 Säljö, R (1990): Språk och institution: den institutionaliserade inlärningens 
metaforer. Forskning om utbildning nr 4 s.5-17.  
15 Potter, J& Wetherel, M (1987): Discourse and Social Psychology. Beyond Attitudes 
and Behaviour. London, Sage. 
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Här bör emellertid påpekas att vi inte enbart koncentrerar oss på 
själva språket utan vi försöker gör en tolkning av de faktiska 
förhållandena. Användning av språket och uttryckssätt, den dis-
kursiva nivån, finns i någon mening med. Föreställningsnivån dvs. att 
idéer, innebörder och värderingar tolkas är en viktig del av studien. 
Handlingsnivån, där uttalande kan göras om händelser, sociala 
mönster, strukturer har stort utrymme i studien. Vår grundläggande 
vetenskapssyn är att det existerar faktiska förhållanden inte bara 
tolkningar16.  
 
Ordet diskurs kan översättas med samtal eller dryftning. Det kan 
beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och be-
grepp17. En diskurs är en social text. En diskurs kan således sägas 
vara ett bestämt sätt att tänka och tycka som förmedlas och reprodu-
ceras i diskussioner människor emellan. Det är ett visst sätt att förstå 
och tolka omvärlden18. Vi vill påstå att det finns en planerardiskurs. 
Det som benämns, det som det finns ord för, det som man har kun-
skap 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 förhärskande diskursen. Det är således inte fråga om verkligheten 
utan en bild, en representation, av verkligheten. Denna behöver inte 
stå oemotsagd. Här, i detta forskningsprojekt, försöker vi ringa in vad 
som skulle kunna kallas en protest/motståndsdiskurs eller en mot-
diskurs - försök att förändra den rådande planerardiskursen till en 
genusmedveten planerardiskurs. Genom att föra in begreppet makt 
vill vi stryka under kopplingen mellan diskurs och handling. Hand-
lingen bottnar i en viss tankevärld där makten över tankevärlden styr 
handlingen. I de projekt och intervjuer som studeras här är vår ut-
gångspunkt att motdiskursen finns inbyggd i projekten och inter-
vjuernas utsagor, om än ofta otydligt och fragmentariskt formulerad, 
och därmed finns också ett ifrågasättande av den rådande makt-
ordningen. 

 

                                                           
16 Alvesson, Mats & Kaj Sköldberg (1994): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi 
och kvalitativ metod. Studentlitteratur, Lund. 
17 Nationalencyklopedin band 5. 
18 Winther Jörgensen, Marianne & Louise Philips (2000) Diskursanalys som teori och 
metod. Studentlitteratur, Lund. 
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Del 2 av Tora Friberg 
 

I det första kapitlet i del 2 presenteras en modell vars syfte är att 
identifiera och karaktärisera projekt inom fysisk översiktsplanering 
som har en jämställdhetsprägel. I kapitlet redovisas också tre jäm-
ställdhetsprojekt som tillämpat olika metoder för att nå sitt mål: 3R-
metod, checklista och studiecirklar. Projekten är initierade av två 
olika länsstyrelser i samarbete med en eller flera kommuner. Här står 
själva projekten i centrum. 
 
Nästa kapitel har fokus inställt på planerare som inte direkt arbetat i 
den typen av projekt men ändå har många tankar kring jämställdhets-
problematiken – hur de resonerar och vilka strategier de utvecklar.  
 
I en översikt i det sista kapitlet sammanfattas och exemplifieras olika 
arbetssätt och individuella strategier som tillämpas för att införliva 
jämställdhetsaspekterna i fysisk översiktsplanering.  
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Projekt med jämställdhetsprägel 
Utgångspunkten för projektet Genusperspektiv i översiktlig planering 
är mer förutsättningslös än vad titeln anger. Den bygger således inte 
på föreställningen att det finns ett entydigt definierat genuspers-
pektiv, som används i planeringens praktik, och som på ett enkelt sätt 
låter sig avtäckas genom noggranna och detaljerade vetenskapliga 
studier. Utgångspunkten är mer basal. Den har mer karaktären av ett 
ifrågasättande av den könsneutrala imagen som översiktlig fysisk 
planering omger sig med. Det leder till att det är nödvändigt att 
undersöka och kritiskt granska om den är eller uppfattas som köns-
neutral, om det förekommer diskussioner eller reflektioner som 
ifrågasätter detta och om det gjorts insatser av jämställdhetskaraktär 
inom fysisk planering. I så fall är det en angelägen uppgift att redo-
visa och analysera hur eventuella insatser är utformade och att 
blottlägga hur dessa diskussioner förs samt vad reflektionerna inne-
håller. Därmed har denna studie rötter i feministisk teoribildning 
snarare än i planeringsteori. Det finns behov av att knyta ihop dessa 
fält men ännu är kunskapen fragmentarisk och utspridd och det teo-
retiska underlaget famlande. Ansatsen är ofta knuten till kvinnors 
vardag och en riktning har boende, bostadsmiljö och stadsplanering i 
fokus19 och en annan lokal och regional utveckling kopplat till 
kvinnors försörjningsmöjligheter20. I den meningen är denna studie 
att likna vid ett anläggningsarbete, vars syfte i sin förlängning är att 
ändra den förhärskande ordningen till något som bättre än hittills 
passar både kvinnor och män. 

Modell om könsmedvetenhet och angreppssätt 
I den första delstudien, som i inledningskapitlet benämns intervju-
studien, gjordes en genomgång av den pågående diskussionen om 
översiktlig planering. Genomgången omfattade handböcker utgivna 

 

                                                           
19 Jfr Kaul, Sigrun (1996) Vi skulle ju löpe med ulver: Integrering av kvinnor i 
planleggningen i et feministiskt perspektiv I Poste Restante: En avslutningsbok. 
Nordiska institutet för samhällsplanering. Det nye vardagslivet (1984) Forskargruppen 
för det nya vardagslivet, Nordisk Ministerråd. 
20 Jfr Friberg, Tora (1993) Den andra sidan av myntet. Om regionalpolitikens enögdhet. 
Glesbygdsmyndigheten. Om regionalpolitiken blev jämställd – jämställdhetsperspektiv 
på regionalpolitik (2001), Näringsdepartementet samt länsstyrelserna i Västra Götaland, 
Blekinge och Halland. 
Schoug, Katarina (2001) Försörjningens geografier och paradoxala rum, Karlstad 
University Studies.  
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av Boverket, ett antal aktuella böcker samt några årgångar av tid-
skriften PLAN samt samtal med planerare av olika slag. Genom att 
grovt kategorisera angreppssätt och könsmedvetenhet/genuskunskap 
utvecklades en modell för sortering av de skilda angreppssättens 
karaktär som kunnat iakttas, och som det var rimligt att föreställa sig 
skulle vara giltigt för många kommuner. Nedan beskrivs först grund-
dragen i modellen därefter prövas den på ett par jämställdhetsprojekt. 

Modellens grunddrag  
I modellen ställs Könsneutralt förhållningssätt resp. Könsmedvetet 
förhållningssätt i relation till Uppifrån-och-ner-perspektiv resp. 
Nerifrån-och-upp-perspektiv. Därmed uppstår en fyrfältsmatris och i 
dessa fyra olika positioner kan angreppssätt och bärande budskap 
från planer, artiklar och enskilda individer placeras. 
 
 Uppifrån-och- 

ner-perspektiv 
Nerifrån-och-upp- 
perspektiv 

Könsneutralt 
förhållningssätt 

Position 1 Position 2 

Könsmedvetet 
förhållningssätt 

 Position 3 Position 4 

 

Figur 1: Modell för sortering av angreppssätt 
 
Denna modell illustreras i ovanstående figur. Den återspeglar två 
principiellt motsatta planeringsideal som diskuteras flitigt i planerar-
kretsar. I modellen utgör de två skilda kategorier, men i realiteten är 
de att betrakta som ytterligheterna på en skala. I detta sammanhang är 
det lämpligare att tala om angreppssätt än om planeringsideal, då det 
huvudsakliga intresset riktas mot hur planerarna närmar sig sin upp-
gift. Ett sådant angreppssätt/planeringsideal innebär att planeringen 
bygger på ett Uppifrån-och-ner-perspektiv (top-down); det tradi-
tionella sättet där planerarna på uppdrag av politikerna upprättar 
planer för markanvändningen. I det motsatta angreppssättet/idealet är 
ambitionen att utgå mer direkt från medborgarnas önskemål, ett 
Nerifrån-och-upp-perspektiv (bottom-up). Planerarnas uppgift blir då 
att hålla sig informerade, lyssna och professionellt omsätta med-
borgarnas behov i planerna samt inte minst involvera medborgarna i 
planeringsprocessen. I praktiken förekommer dessa båda angrepps-
sätt/ideal mer eller mindre sammanflätade och parallellt. 
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Detta kan kombineras med en kategorisering av planerarnas grad av 
könsmedvetenhet/innehav av genuskunskap. Kategoriseringen görs i 
princip längs en skala. Den ena ytterpolen utgörs av ett helt neutralt 
förhållningssätt dvs. ett förnekande av att kön har någon betydelse 
och därmed är genuskunskap ointressant. Den andra ytterpolen utgörs 
av en hög grad av könsmedvetenhet och ett sökande efter kunskaper 
för att fördjupa förståelsen. 
 
I den fyrfältsmatris som åskådliggör modellen, uppstår på så sätt fyra 
positioner. I den första positionen har planerna/planerarna ett köns-
neutralt förhållningssätt dvs. kön är utan betydelse och detta kom-
bineras med ett Uppifrån-och-ner-perspektiv. Här kan den tradi-
tionella planeringen placeras. Handboken för översiktplanering som 
Boverket författat är ett exempel.  
 
I den andra positionen är detta könsneutrala förhållningssätt kom-
binerat med ett Nerifrån-och-upp-perspektiv, vilket i princip bygger 
på ett medborgarinflytande i form av att medborgarna involverats i 
planeringsprocessen. Artiklar och böcker som diskuterar ett utökat 
medborgarinflytande hör hemma här liksom projekt som omsatt detta 
i praktiken. 
 
Den tredje och fjärde positionen bygger på ett könsmedvetet för-
hållningssätt där skillnaden dem emellan består av att i Uppifrån-och-
ner-perspektivet (position 3) är planerarna bärare av kunskaper och 
föreställningar om hur jämställdhet bör och kan tolkas. Boverkets 
utredning Hela samhället och Uppsala kommuns Checka listan passar 
utmärkt i denna position. I Nerifrån-och-upp-perspektivet (position 4) 
är planerarnas uppgift att inneha samma medvetenhet och kunskap 
men också att dra in medborgare, inte minst kvinnor, i arbetet och då 
vara förutsättningslösa och öppna för medborgarnas tolkningar. Två 
bra exempel utgörs av Ryssby-planen och Kil-planen21. 

Tillämpning och utvidgning 
I detta forskningsprojekt är utgångspunkten att kön har betydelse och 
i syftet ligger att studera kommuner som har ett utvecklat jämställd-
hetstänkande och konkret arbetat med dessa frågor. Det är således 
kommuner, projekt och planerare, som kan placeras i positionerna 3 
och 4 i modellen, som är primära studieobjekt. 

 

                                                           
21 Friberg, Tora & Anita Larsson (1997) Genusperspektiv i översiktlig planering. 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. Rapporter 
och Notiser nr 148. 
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Resultaten från enkätundersökningen erbjöd en möjlighet att finna 
kommuner och planerare som varit särskilt framsynta med att försöka 
utveckla ett jämställdhetstänkande inom fysisk planering. Två projekt 
som utkristalliserade sig som mycket tänkvärda i detta sammanhang 
är båda initierade av länsstyrelser22. Det första projektet resulterade i 
en checklista som utarbetades vid Skåne länsstyrelse utifrån det 
arbete Lomma, Eslövs och Simrishamns kommun lade ner på att 
tillämpa 3R-metoden23 på översiktlig planering. Det andra projektet 
innebar genomförandet av studiecirklar i Norrköpings kommun där 
länsstyrelsen i Östergötland spelade en viktig roll. I båda länen 
genomfördes arbetet i projektform. Projekten är nu avslutade. Viktiga 
personer i sammanhanget var jämställdhetsdirektörerna och tjänste-
män från samhällsbyggnadsenheten/planenheten. Minst lika viktiga 
var de kommunala planerarna och aktiva medborgare som på olika 
sätt fick sina givna roller i projekten. 
 
I vad mån präglades projekten av en könsmedvetenhet och vem var 
drivande i denna process? Kombinerades detta med ett direkt arbete 
med medborgarinflytande?  
 
Det första projektet initierades av tjänstemän på länsstyrelsen i 
Skåne. Den direkta avsikten var att med hjälp av 3R-metoden få 
jämställdhetsaspekterna integrerade i det fysiska planarbetet. Det var 
således kommunala planerare länsstyrelsen vände sig till. Kun-
skaperna och engagemanget om jämställdhet fanns i inledningsskedet 
hos länsstyrelsetjänstemännen. Utifrån erfarenheterna från 3R-projek-
tet gick länsstyrelsen vidare och utarbetade sedan en handbok – en 
checklista – då man kommit underfund med att planerarna behövde 
något till sin hjälp och att det inte var möjligt för tjänstemännen på 
länsstyrelsen att engagera sig på samma sätt i alla kommuner. Läns-
styrelsetjänstemännen såg sig själva som några som försökte starta 
processer, som sedan kommunerna skulle ta fatt i. Här förs på så sätt 
en dialog mellan tjänstemän/planerare på två nivåer dels den regio-
nala dels den kommunala. Medborgarna involverades inte direkt i 
projektet förutom de kontaktytor planerarna i kommunerna redan 
hade. Detta projekt kan därmed placeras i position 3, dvs. ett uppi-
från-inspirerat projekt med en könsmedvetenhet hos dem som tog 

 
 
 
 

                                                           

 

22 I nästa del i denna rapport redovisas projekt som bedrivits i Göteborgs och Umeå 
kommuner. 
23 Närmare beskrivning av 3R-metoden kommer längre fram i texten i detta avsnitt. 
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initiativet och som de hade ambitionen att förmedla till de 
kommunala planerarna. 
 
Det andra projektet var också ett initiativ från en länsstyrelse, Öster-
götlands län, som förankrade idén hos politiker i Norrköpings kom-
mun. En särskild projektledare tillsattes som med hjälp av plan-
avdelningen i kommunen organiserade studiecirklar i olika stadsdelar 
i kommunen. Jämställdhetskunskaperna fanns främst hos jämställd-
hetsdirektören på länsstyrelsen, som såg det som en av sina uppgifter 
att få igång sammanhang där tankar om jämställdhet kunde diskuteras 
och infogas i frågor som var aktuella att hantera i kommunen. I detta 
projekt var grundtanken att genom att fånga upp medborgarnas 
åsikter skulle både kvinnor och män kunna komma till tals och 
eventuella skillnader mellan könen blottläggas. Resultatet var tänkt 
att i viss mån tala för sig själv såtillvida att planerarna och politikerna 
på ett enkelt sätt skulle bli varse dels att det kan finnas åsiktsskill-
nader mellan kvinnor och män dels i vilka frågor detta var mest 
tydligt. Tanken var att projektet skulle fungera som ett modellprojekt 
som andra kommuner kunde ta efter. När projektet startade var det ett 
uppifrån-projekt med förankring i länsstyrelsens och kommunens 
ledning och med en könsmedvetenhet, men utan direkt medborgar-
inflytande, således position 3. I nästa fas drogs ett antal kommun-
invånare in i sammanhanget och det innebär att projektet kan föras 
över till position 4 där både könsmedvetenhet och medborgar-
inflytande är kriterier. Det är oklart vilka spår medborgarnas syn-
punkter kommer att avsätta i kommunens planer. Projektledaren var 
tillfälligt anställd och de kunskaper hon samlade på sig förmedlas 
endast via en skrift med en sammanfattning av resultatet. Det är svårt 
att bedöma vilken roll den spelar i den pågående planeringsprocessen, 
dock torde de planerare som involverades skaffat sig vissa erfaren-
heter och plockat upp en del tankar. Andra kommuner i länet har inte 
tagit efter och genomfört projekt med detta syfte. Könsmedveten-
heten verkar ha tunnats ut och en glidning av projektet skett till 
position 2 dvs. där medborgarinflytande och icke könsmedvetet är 
kriterierna. 
 
I praktiken låter sig projekt inte alltid entydigt placeras in i ett fack i 
en modell. Det är inte så enkelt som att det bara finns två lägen: 
könsmedvetenhet resp. icke könsmedvetenhet eller medborgar-
inflytande resp. icke medborgarinflytande. Det är mer rättvisande att 
påstå att projekten flyter omkring i vissa delar av modellen och 
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beroende på den fas de befinner sig i har starkare eller svagare drag 
av de två kriterierna. 
 
Frågor som infinner sig när man på detta sätt försöker få grepp om ett 
jämställdhetsprojekt är: Lyckades projekten nå sitt mål och vilken 
position befann de sig i då ? Hur skall och kan man mäta eller be-
döma om ett projekt varit framgångsrikt? Vilka förväntningar är 
rimliga? Vad krävs för att ett projekt skall bli framgångsrikt? Några 
fullständiga svar är inte möjliga att ge här och syftet med denna 
studie är heller inte att göra en regelrätt utvärdering. Dock, om pro-
jekten lyckats skulle resultatet från arbetet med 3R-metoden varit att 
de tre kommunerna fullföljt analyserna enligt dess mall, att check-
listan använts i kommunerna så att den satt spår i planerna, att 
studiecirkeldeltagarnas åsikter följts upp och likaledes avsatt spår i 
kommunens planer samt att fler kommuner använt sig av studie-
cirkelmetoden. En slutsats är att om målen formuleras så har de inte 
uppnåtts. En annan slutsats är att det uppenbarligen finns en risk för 
att könsmedvetenhet aldrig riktigt uppnås dvs. jämställdhetsperspek-
tivet kommer i skymundan trots den goda avsikten. De som initierade 
projekten var också inställda på att de inte direkt skulle uppnå ett 
specifikt mål, utan att de startade en process som de hoppades skulle 
fortsätta. Det verkar dock som den lätt går i stå – alltför få arbetar 
aktivt för att den skall fortgå. Målen och sättet att arbeta måste 
kanske ändras för att projekten skall bli framgångsrika i denna be-
märkelse. Vem som har ansvar och befogenheter måste bli tydligt. 
För det krävs politiska beslut/beslut på ledningsnivå, uppföljning av 
beslut och för att så skall ske krävs ett engagemang och därtill 
kunskaper.  
 
Om dessa slutsatser omsätts i modellen kan konstateras att i position 
3 och 4 pekas ett par viktiga förutsättningar ut, men för att modellen 
skall spegla just ansvarsfrågan behöver den byggas ut med en makt-
dimension. Låt oss föreställa oss den i en tredimensionell variant av 
modellen. Projekt i position 4 skulle då, förutom att präglas av köns-
medvetenhet och medborgarinflytande, också ha en status som inne-
bär att dess resultat inte negligeras. Detta kan bara åstadkommas om 
ledningen, både den politiska och på tjänstemannanivå, aktivt stödjer 
att processen fortskrider vilket troligen gör anspråk på resurser i form 
av tid, pengar och intellektuell möda. 
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I det sistnämnda finns ett kunskapskriterium som dock kan sägas vara 
inbyggt i kriteriet könsmedvetenhet. Varför det ändå måste strykas 
under är att de erfarenhetskunskaper som medborgarna, inte minst 
kvinnorna, kan berika planeringen med måste omsättas till ett pro-
fessionellt kunskapsstoff som låter sig infogas alternativt ändrar 
rådande planeringsmodeller och -diskurser. Vägen dit fordrar att 
planerarnas och politikernas tankestrukturer om vad ett jämställdhets-
perspektiv på fysisk planering skulle kunna innehålla fördjupas. Först 
då finns mottagare av den typ av jämställdhetsprojekt som diskuteras 
här. I nästa kapitel skall den tråden tas upp igen, men dessförinnan 
skall en fördjupad bild av de två projekten ges. 

3R metoden 
Länsstyrelsen i Skåne startade sitt projekt om jämställdhet i fysisk 
planering hösten 199924. I projektet deltog de tre kommunerna Eslöv, 
Lomma och Simrishamn. Dessa kommuner befann sig i det skedet att 
de skulle arbeta fram en ny översiktsplan och de var intresserade av 
att diskutera jämställdhet. I projektgruppen företräddes dessa kom-
muner av tjänstemän från samhällsbyggnads- eller planeringsavdel-
ningen i respektive kommun. Projektet gick ut på att genomföra 
kommunvisa analyser med hjälp av 3R-metoden, vilken Kommun-
förbundet utvecklat. 3R-metoden står för de tre nyckelorden Repre-
sentation, Resurser och Realia. Representation står för könsfördel-
ningen i olika församlingar. Resurser inom vilka områden kommunen 
avsätter tid, pengar eller rum. Realia står för de normer och värde-
ringar som styr olika verksamheter vilka kan sättas i relation till 
kvinnors och mäns intressen. Nedan lyfts ett antal exempel fram som 
belyser projektets resultat och hur långt denna metod ledde. Det är 
således fråga om en redogörelse för projekten, som bygger på hur de 
beskrivits i officiella dokument och utsagor från ett antal intervju-
personer. Som kommer att framgå av texten är redogörelsen samtidigt 
en analys på så sätt att projekten belyses utifrån olika infallsvinklar, 
t.ex. har vissa teman valts ut, men också så att intervjupersonernas 
berättelser tolkats och kommenterats med forskarens utanförstående 
ögon.  

 

                                                           
24 Avsnittet bygger på Delrapport 2000-10-12, Länsstyrelsen i Skåne län och intervjuer 
med länsarkitekten och projektledaren vid Skåne länsstyrelse samt rapporten Jämställd 
planering från Svenska Kommunförbundet. 

33 

 
 
 
 



Kartläggning av könsfördelningen 
Den första kartläggningen som genomfördes avsåg 3R-metodens 
Representationsdel. Den förefaller också vara den del som genom-
fördes mest systematiskt. Representation står för att kartlägga hur 
många kvinnor resp. män, som har uppdrag i olika politiska för-
samlingar, men också hur könsfördelningen i tjänstemannakåren ser 
ut. Förutom detta täckte i viss mån den genomförda kartläggningen 
även de interna och externa kontakter, som tagits i samband med 
utarbetande av gällande översiktsplaner, samt könsfördelningen bland 
de kommuninvånare som deltagit i samråd, besökt utställningar etc. 
som berörde dessa planer. Här finns också ett exempel på en 
kartläggning av ett informellt kontaktnät. 
 
Av de statistiska redovisningarna av anställda i de tre kommunerna 
framgår att kvinnorna dominerar bland de anställda i kommunerna 
totalt sett, medan männen dominerar i högre positioner både som 
politiker och som tjänstemän. Männens dominans i högre positioner 
befästs inom plan/samhällsbyggnadsförvaltningarna. Det finns skäl 
att hävda att verksamheterna inom dessa förvaltningar är ”manliga” 
utifrån kriteriet antal män. Det gäller även de arbetsgrupper som 
inrättats för att arbeta med frågor inom översiktlig planering. Detta 
bekräftar en bild av manlig dominans, som på olika sätt återupprepas 
när fysisk planering granskas. 
 

Unikt och intressant i denna kartläggning är bl.a. den sammanställ-
ning planerare i Eslövs kommun gjorde av sina externa kontakter i 
samband med arbetet med översiktsplanen från 1990. De kom fram 
till att de externa kontakterna omfattade 82 män och 13 kvinnor. 
Bilden av mäns dominans i åsiktsbildningen kring planen från 1990 
förstärks av vetskapen om att endast 3 av 37 samrådsyttranden var 
undertecknade av kvinnor. Detsamma gäller informationen om att 
endast 5 av 31 utlåtanden över en utställning om förslaget till plan 
kunde hänföras till kvinnor. Ett annat sätt att ringa in könsfördel-
ningen som företogs var att granska adressaterna till föreningar som 
kontaktades i denna fråga. Dessa bestod av 18 kvinnonamn och 30 
mansnamn. Sammanlagt resulterade kartläggningsarbetet i att 180 
män och 39 kvinnor ingick i det externa kontaktnätet i en bredare 
mening (innefattande även föreningar och intresseorganisationer). 
Det innebär således att det råder en avsevärd skillnad vad gäller 
könsfördelningen i kommunernas externa kontaktyta.  
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Det ger perspektiv på ett annat intressant exempel, som är hämtat från 
Lomma kommun, där planeringschefen undersökte sin informella 
kontaktyta – vilka personer han informellt kontaktat med anledning 
av sitt arbete. Sammantaget i hans kontaktnätverk fanns 52 män och 
28 kvinnor. 
 
Lomma kommun hade erfarenheter av att män brukar vara i majoritet 
vid offentliga samrådsmöten och att män också ställer flest frågor till 
kommunens företrädare. Detta är en erfarenhet som många planerare 
vittnat om. Dock påtalas från Lomma kommun att man under året 
haft ett samråd om en fördjupad översiktsplan i Lomma kommun som 
var välbesökt också av kvinnor.  
 
I bjärt kontrast till detta står de kontakter som Eslövs kommun skapat 
med sina invånare genom husvagnsprojektet, som innebar att en 
grupp planerare åkte runt i kommunen med en husvagn och, vid i 
förväg annonserade stopp, var beredda att diskutera med alla som 
gick förbi. Diskussionen ingick i förberedelserna av översynen av 
översiktsplanen. Stoppen, eller nedslagen som de kallas, skedde i 27 
olika orter i kommunen. Åtskilliga invånare passade på tillfället att 
föra fram sina åsikter och här dominerade kvinnorna med 55 procent 
av kontakterna. 
 
Generellt visade kartläggningen att de var mest män som ingick i den 
grupp som arbetade med och utövade inflytande på den översiktliga 
planeringen. Detta var antagligen ingen nyhet, men genom kartlägg-
ningen blev detta tydligt och ofrånkomligt. Utan att ta reda på fakta 
skulle dessa planerare kunnat uppfatta den egna kommunen som ett 
undantag eller, vilket är troligt, inte tillmätt frågan någon betydelse.  
 
Inom genusforskningen hävdas att homosocialitet är stark i många 
grupper, vilket innebär att man söker sig till sina likar dvs. i detta fall 
att män söker sig till män med lika synsätt och erfarenheter. De har 
lättast att tala med och förstå varandra. Det är ett sätt att förklara var-
för det ”bara blir så” att män tar kontakt med varandra eller omvänt 
att kvinnor tar kontakt med varandra. Fysiska planer har stark knyt-
ning till tekniska delar av kommunens verksamhet där i hög grad män 
är anställda. De manliga kontaktnäten blir då naturliga och självklara 
och ifrågasätts inte. 
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Skall kontaktnäten på kort sikt förändras till en mer jämn könsfördel-
ning måste troligtvis kvinnor i lägre positioner släppas in. Kontakt-
nätens könsfördelning kan också ändras om de verksamhetsområden 
där kvinnor dominerar blir mer självklara utgångspunkter i den 
fysiska planeringen. Planerarna måste mer medvetet söka upp de 
miljöer kvinnor verkar i och de platser de besöker och finna sätt att 
kommunicera som är mer informella. De formella samråden och ut-
ställningarna har uppenbarligen i stor utsträckningen verkat ute-
slutande på kvinnor.  

Prioriteringar inom ett verksamhetsområde 
Transporter och trafik är exempel på ett område, som kan stämplas 
som manligt i den meningen att män dominerar bland de som fattar 
beslut, planerar och genomför. Dock har det blivit alltmer synligt att 
kvinnor i allmänhet har andra intressen inom denna sektor än män 
och detta behöver hanteras på något sätt i en fysisk planering som gör 
anspråk på att ta hänsyn till könsskillnader25. Ett exempel på vad en 
analys ur ett könsperspektiv kan leda till är följande: I Lomma kom-
mun studerade man transporter och pendlingsströmmar bl.a. pend-
lingssiffrorna fördelade på kön. Då framkom att transportförbind-
elserna var bäst utbyggda i nord-sydlig riktning jämfört med de i 
östlig riktning. Även de förbättringar som aviserades gällde nord-
sydlig riktning. Utpendlingssiffrorna visade att män i högre grad hade 
en ort i norr eller söder om Lomma tätort som mål för sin arbetsresa, 
och kvinnorna i högre grad än män en målpunkt i öster. Utbyggnaden 
av väger och transportförbindelser var med andra ord till männens 
fördel. Detta handlar om resursfördelning mellan män och kvinnor, 
vägbyggen betingar höga kostnader och är de av hög standard ökar 
framkomligheten och sparar tid åt dem som nyttjar dem. Denna 
genomgång av pendlingsströmmar och utbyggnadsplaner visade med 
andra ord att kommunen var beredd att använda mer av sina resurser 
på männens pendlingsmöjligheter än på kvinnornas. 
 

 

                                                          

Ett annat exempel från Lomma kommun handlar om byggandet av 
fartgupp. Namnlistor mot införandet av dem hade cirkulerat på 
berörda orter i kommunen. Aktionsgruppen ”Gupproret” samlade in 
ca 2200 namnunderskrifter. Protesterna mot fartguppen artikulerades 

 
25 Friberg, Tora (1999) Förflyttningar, en sammanhållande länk i vardagens organi-
sation. KFB-rapport 1998:23. Hjorthol, Randi (1998) Hverdagslivets reiser. En analyse 
av kvinners og menns daglige reiser i Oslo Transportøkonomiske institutt, TÖI-rapport 
350 1997, Oslo. Polk, Meritt (1998) Gendered Mobility. A Study of Women´s and Men´s 
Relations to Automobility in Sweden. Department for Interdisciplinary Studies, Human 
Ecology Section, Göteborg University. 
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starkast av män i åldern 50-60 år och det var också denna grupp som i 
stor omfattning skrev på listorna. Genom detta aktiva ställnings-
tagande avslöjas vad de anser gynnar eller som i detta fall missgynnar 
dem. Framkomlighet har stor betydelse för män i dessa åldrar. Unga 
kvinnor med barn fanns uppenbarligen inte företrädda bland dem som 
skrev på listorna. Det kan tolkas som att i deras intressen låg att dessa 
fartgupp verkligen bibehålls. Genom att granska vem som säger vad 
och vem som finns med eller inte finns med kan könsskillnader 
komma i dagen. I planerna för förbättrad trafiksäkerhet i kommunen 
hade också funnits byggande av gångtunnlar som 
trafiksäkerhetsåtgärd. Så småningom skrinlades dessa planer med 
hänsyn till kvinnor och trygghet i stadsmiljön. Orsaken var att det 
mer och mer kommit fram i en offentlig debatt att gångtunnlar löser 
ett problem, risken att bli överkörd, men skapar ett annat, risken att 
bli överfallen26. 
 
I Eslövs kommuns husvagnsprojekt, som omnämnts ovan, fick 
planerarna ta emot ca 200 förslag från allmänheten. Drygt hälften var 
ifrån kvinnor. Det visade sig att i hög utsträckning handlade 
kvinnornas förslag om trafik i någon bemärkelse. De berörde bl.a. 
trafiksäkerhet, obehagliga korsningar eller tunga fordon som körde 
rakt igenom byarna. Vidare om barnens situation i trafiken och 
cyklisternas utsatthet, om trottoarer som inte fanns eller som var 
dåligt utformade. Därtill kan fogas bättre belysning i parkerna. 
Säkerhet och trygghet var nyckelord i kvinnornas förslag. En cykel-
plan för hela kommunen har utarbetats, inte minst de kvinnliga 
politikerna ville se den förverkligad. Den är kostnadsberäknad till ca 
60 milj. kronor med en planeringshorisont på tjugo år. En planerad 
förbifart för att undslippa tung trafik genom en by kommer att kosta 
60-100 milj. kronor.  
 
Denna typ av bakgrundsfakta om resursfördelning uppfordrar till ett 
tänkande kring vems intressen eller behov som gynnas i första hand. I 
Simrishamns kommun ledde diskussionen inom 3R-projektet till ett 
medvetande om könsskillnader, som under hösten år 2000 tog sig 
uttryck i att man vid några samråd antecknade om män respektive 
kvinnor framförde olika synpunkter eller hade olika önskemål. Enligt 
uppgift framkom då att kvinnorna i högre grad än männen var in-
tresserade av rekreationsfrågor, närhet till skolor och hur skolvägarna 

 
 
 
 

                                                           
 26 Jfr Andersson, Birgitta (2000) Rädslans rum. VINNOVA. 
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är utformade. Män visade ett större intresse för planering av nya 
industritomter. 
 
Dessa exempel visar att män och kvinnor i mindre eller högre grad 
har skilda uppfattningar om vad kommunen skall satsa resurser på. 
Vidare framkommer att kvinnor har åsikter om sakområden som 
uppfattas som ”manliga” men att de i viss mån har andra infalls-
vinklar och vill få andra lösningar till stånd. Det är inte fråga om att 
kvinnor alltid står för en typ av åsikter och män för en annan, det kan 
vara fråga om prioriteringar, men skillnaderna är så pass tydliga att 
de inte bör negligeras. 

3R-metodens användbarhet 
Bakgrunden till att detta projekt överhuvudtaget kom tillstånd är 
projektledarnas intresse för att åstadkomma något inom fältet jäm-
ställdhet. 3R- metoden föreföll användbar eftersom den i grunden 
bygger på kunskapsutveckling. En av projektledarna påpekar ”att det 
är viktigt att ha något att komma med ” och att man måste ”ha bra 
på fötterna” om inte jämställdhet som kunskapsområde skall ur-
holkas. Likaså menar hon att det är viktigt att peka ut var ett jäm-
ställdhetsperspektiv har relevans och att det är där man skall ”lägga 
krutet”. Det handlar således om att avgränsa och välja ut de sakom-
råden där man bedömer att ett jämställdhetsperspektiv är både 
angeläget och fruktbart. 
 
En av fördelarna med 3R-metoden, enligt projektledarna, är att den är 
konkret. Jämställdhet uppfattas ofta som något svårt att omsätta i 
praktiken. Därför behövs föreställningsbara resultat. Arbetet med 3R-
metoden gav en del aha-upplevelser och mycket inspiration. Att 
projektet blev av beror emellertid inte bara på att det fanns ett intresse 
hos enstaka planerare och en metod att tillgripa, utan också på att 
länsstyrelsen har kravet på sig att införliva jämställdhetsperspektivet 
på alla områden. Metoden har en viss generalitet och skulle kunna 
överföras till ett barnperspektiv, vilket är en annan uppgift som 
projektledarna anser borde införlivas i den översiktliga planeringen. 
 
Av den rapport, som länsstyrelsen skrivit som avslutning på pro-
jektet, och av intervjuerna framgår att det är analysen utifrån kart-
läggningen av Representation som är lättast att genomföra. Projekt-
deltagarna var framför allt positivt inställda till att samla in uppgifter 
som kunde kvantifieras. Detta i kontrast till en analys som bottnar i 
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kvalitativa bedömningar som uppfattas som alltför grundade i per-
sonliga erfarenheter och attityder. Kvalitativa analyser anses vansk-
liga att göra och leder inte sällan till meningsmotsättningar. Siffror 
däremot inger en känsla av trygghet. De ger en bas att stå på och det 
blir uppenbarligen lättare att enas om att siffror speglar verkligheten 
på ett korrekt sätt, att det faktiskt förhåller sig så som de visar. De 
kommuner som arbetade ambitiöst med att plocka fram nya data 
erhöll också resultat som gav dem nya insikter och avslöjade för-
hållanden som de inte tidigare var medvetna om. De kvantitativa upp-
gifterna utgör en form av hanterbart redskap, vilket verkar fungera 
bra, särskilt bland dem som är ovana att diskutera jämställdhet i 
översiktlig planering.  
 
Vad gäller analysen av Resurser och Realia i de tre kommunerna är 
det svårare att tolka vilket resultat den gav. Delvis beror det på att här 
har kommunerna arbetat något ojämnt och delvis beror det på att den 
nya omgången av den översiktliga planeringen ännu inte är fullföljd 
så att den mynnat ut i färdiga planer som går att analysera. Arbetet 
med 3R-analysen förväntas emellertid pågå i kommunerna även om 
projektet från länsstyrelsens sida är avslutat.  
 

Erfarenheterna från 3R-metoden pekar enligt projektledarna på att 
den fungerar bäst för enstaka, mindre och tydligt avgränsade projekt 
t.ex. ett bostadsområde. Ett exempel, som de hört om och tagit 
intryck av, handlar om en mörk gångväg i stadsdelen Bergsjön i 
Göteborg. Kvinnor i stadsdelen hade uppvaktat politiker och krävt 
bättre belysning i gångvägen så att folk skulle våga använda den efter 
mörkrets inbrott. Av den anledningen införskaffades underlag som 
bestod av en sammanställning av hur många kvinnor och män som 
använde gångvägen på kvällen. Dessa räknades ett antal kvällar 
mellan kl 18.00 och kl 23.00. Flera av dem, som använde vägen vid 
denna tidpunkt, fick besvara frågor om de kände sig trygga, hur 
snabbt de gick etc. På detta sätt erhölls ett underlag där män och 
kvinnor kunde urskiljas. Detta framhölls som ett idealt projekt för 
3R-metoden. En stor översiktsplan däremot bedömdes vara alltför 
otymplig för att metoden skulle fungera, möjligtvis kunde de tänka 
sig att rekommendera Representationsdelen.  
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Checklista  
Länsstyrelsens mål med 3R-projektet var inte att fullfölja en 3R-
analys i de tre kommunerna utan att initiera metoden och därefter 
överlåta ansvaret på kommunerna. Målet var att med erfarenheter 
från projektet utarbeta en checklista för jämställd planering, som alla 
kommuner skulle kunna utnyttja och som länsstyrelsen själv kunde 
använda när man granskar planer. 
 
Denna checklista kom från trycket hösten 2000. Innan den färdig-
ställdes skickades den på remiss till kommunerna i Skåne. I förordet 
till Checklistan för jämställd planering skriver länsstyrelsen i Skåne 
att dess uppgift är att erbjuda kommunerna ett aktuellt planerings-
underlag samt att följa, stödja och ge råd i angelägna planerings-
frågor. En sådan angelägen fråga är att införliva jämställdheten i 
samhällsplaneringen, eftersom när beslutat fattas om markanvänd-
ning, bebyggelse, infrastruktur och hur kommunen skall utvecklas i 
rumslig mening läggs också ramarna för människors liv, både mäns 
och kvinnors. ”Syftet med checklistan är att försöka precisera vad vi 
menar med jämställdhetsperspektiv i planeringen samt att ange 
grunderna till varför och hur det bör tillämpas” … ”bör betraktas 
som minimikrav för en jämställd planering såväl översiktlig som 
detaljerad”. Vi i detta sammanhang står för länsstyrelsen som 
personifieras av dess tjänstemän närmare bestämt länsarkitekten och 
projektledaren från planfunktionen samt jämställdhetsdirektören. 

Teman med vardagslivsförankring 
Checklistan är tematiskt uppbyggd under två huvudrubriker. För 
varje tema formuleras en kortfattad text och temat avslutas med 
frågor eller påståenden som den som läser snabbt får ögonen på, 
eftersom de är färglagda med svag blåviolett färg. Inuti finns en hel 
del små foton som illustrerar de olika tema. Längst bak sammanfattas 
frågorna och bredvid finns två kolumner att besvara med ett ja eller 
ett nej. Dess layout är således inriktad på att vara tydlig och lättläst. 
Formatet är en långsmal broschyr ca fem cm på bredden och 20 cm 
på höjden. Att arbete har lagts ner på en genomtänkt lay-out måste 
tolkas som att man bedömer att den då kan locka fler att ta den till 
sig.  
 
Inledningsvis i checklistan definieras jämställdhet utifrån det offici-
ella jämställdhetsmålet om kvinnors och mäns lika rättigheter och 
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skyldigheter i olika avseenden. Innehållsmässigt är den därefter upp-
delad i två delar: en som behandlar processen och beslutsfattandet 
och en som tar upp planeringsaspekter. Under del 1, som behandlar 
processen, finns följande rubriker: Att integrera jämställdhetsfrågan i 
planeringen, Att sätta siffror på kön, Att planera för jämställdhet med 
skillnader i fokus och Att framstå som hel, men bara se hälften. I del 
2 om planeringsaspekter är rubrikerna: Att förflytta sig, bo och ar-
beta, Att bygga som man(nen) bor, Att resa utan extra besvär, Att 
handla på vägen, Att få fritid efter kön, Att minnas ett gemensamt 
förflutet och Att vidga rum genom att trygga. Sammanfattningsvis, 
om detta skrivs om i mer flytande text, vill man få planerare att 
komma fram till goda lösningar som både kvinnor och män har varit 
delaktiga i att arbeta fram. En återkommande punkt man argu-
menterar utifrån är att hävda att kvinnor och män har olika vardags-
liv. Det innebär att vara medveten om att kvinnor och män delvis 
lever i olika världar och därmed har olika erfarenheter och önskemål. 
Om dessa olika världar omsätts till fysisk struktur är det rummets 
utformning vad gäller boende, resande/förflyttningar, inköp och 
service, fritid samt minnen från tidigare generationer som är mest 
aktuella att ta hänsyn till. De är således grundläggande ingredienser i 
vardagslivet. Därför är det viktigt att tänka på att kvinnors arbets-
platser (ex. sjukhus, daghem, skolor) är lokaliserade på vissa spe-
ciella platser och att kvinnor måste kunna ta sig dit och hem även på 
obekväm arbetstid. Kvinnor är därtill mer beroende av kollektiva 
transporter än män och behöver uträtta ärenden på vägen hem från 
jobbet, vilket innebär att de gör fler stopp på resan jämfört med män. 
Även detta måste beaktas. Likaså servicen i bostadsområdena som är 
en viktig faktor i områdets attraktivitet. Kvinnor och män har delvis 
olika fritidsintressen och båda gruppernas intressen skall tillgodoses. 
I det offentliga rummet finns symboler av olika slag vilka knyter an 
till tidigare generationers gärningar, och dessa bör spegla både 
kvinnors och mäns verk. Detta rum upplevs olika av män och 
kvinnor, och kvinnors större känsla av otrygghet och rädsla att röra 
sig i det offentliga rummet när det är mörkt ute kan minska om denna 
faktor finns med när den fysiska infrastrukturen formas. 
 
Under varje rubrik med sitt specifika tema finns ett antal frågor 
formulerade och där markeras också om frågorna är relevanta för 
ÖP = översiktlig planering, FÖP = fördjupad översiktlig planering 
eller DP = detaljplanering. I slutet finns frågorna sammanställda och 
fördelade på ÖP/FÖP respektive DP. 25 frågor går att besvara med ett 
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nej eller ett ja vad gäller ÖP/FÖP och 18 frågor vad gäller DP. 
Frågorna för de olika plantyperna är i stora stycken desamma. Stati-
stikuppbyggnaden förväntas huvudsakligen ske i ÖP, liksom visions-
förankringen. Av samma övergripande karaktär anses arbete och 
resor ha. Trygghetsaspekterna däremot har förts till detaljplanenivån. 
Det handlar här om gångstigar, belysning, busskurer, bussar, järn-
vägsstationer, parker etc. 

Metodens användbarhet 
Om vi tänker oss att en planerare, som skall utarbeta en översikts-
plan, anstränger sig för att uppfylla checklistans krav innebär det att 
han/hon bör kunna svara ja på de 25 frågorna när planen är klar. 
Han/hon har då sett till att plocka fram könsuppdelad statistik, även 
individbaserad, samt redovisat detta i underlagsrapporter. Helst skall 
en brukarundersökning ha genomförts i en fråga som behöver sär-
skild uppmärksamhet. Detta kunskapsunderlag skall sedan ha en 
sådan genomslagskraft att det t.ex. framgår i visioner om kommunens 
utveckling att dessa innefattar ett jämställdhetsperspektiv och/eller att 
arbetet för en hållbar utveckling har en social dimension. En hållbar 
utveckling garanteras inte bara genom förbättrad teknik, utan fordrar 
kunskaper om hur människan beter sig och påverkas av olika tekniska 
lösningar. Konsekvent skall både kvinnor och män vara med och på-
verka innehållet i planen antingen det är fråga om politiker, tjänste-
män eller kommuninvånare. 
 
Om de 25 frågorna genomarbetas kan då hävdas att översiktsplanen 
är jämställd? I text kan detta framstå som tämligen enkelt, allt beror 
på hur djupt man tränger in i varje fråga. En hög ambitionsnivå 
kräver ett stort mått av reflekterande. Det framgår av erfarenheterna 
från projektet. Att mekaniskt följa frågorna i checklistan och försöka 
besvara dem med ja är inte tillräckligt, men det kan vara ett sätt att 
börja gripa sig an problematiken. Precis som projektledaren uttalade 
om 3R-metoden handlar det ytterst om att ”lära sig tänka” och att 
”lära sig ställa frågorna För vem? och Vad?”  
 
Ännu är det för tidigt att bedöma vilka spår checklistan för jämställd 
planering har satt i de skånska kommunerna. Dock har många rekvi-
rerat den. Avsikten här är emellertid inte att göra en utvärdering utan 
att lyfta fram hur man kan arbeta med att föra in jämställdhets-
aspekter i fysisk planering. 
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Projektledarnas reflektioner  
De reflektioner projektledarna gjorde i en fritt hållen intervju, för-
utom beskrivningar av projekten, spände över två områden. Dels tog 
de upp hur det faktiska läget ser ut vad gäller jämställdhet inom 
planeringsfältet dels vilka rekommendationer de vill ge kommuner 
som avser att börja anlägga ett jämställdhetsperspektiv på fysisk 
planering. 
 
Utgångspunkten i deras resonemang är att kvinnor och män inte alltid 
har samma uppfattning. Detta exemplifierades med en berättelse om 
en sammankomst med invånare i en mindre ort i en skånsk kommun, 
där kommunens planerare bad de närvarande att fundera på vad som 
var det bästa respektive sämsta med kommunen, vad de skulle sakna 
om de flyttade därifrån och vad som var viktigast att åtgärda. Dess-
förinnan hade planeraren delat in de som kom i två grupper genom att 
tilldela dem en etta alternativt en tvåa på ett sådant sätt att alla ettor 
var kvinnor och alla tvåor män. De som protesterade mest mot denna 
indelning var kvinnorna, vilket tolkades som att de flesta som kom 
var par och att detta var en reaktion mot att paren splittrades. Kanske 
speglar detta en otrygghetskänsla från kvinnornas sida. Kanske hand-
lar det om att de inte vill bli identifierade som kvinnor. Erfaren-
heterna från diskussionerna uppfattades som mycket intressanta, då 
de visade att arbetssättet i mans - resp. kvinnogruppen skilde sig åt. 
Kvinnorna diskuterade fram sina svar i en öppen dialog sinsemellan, 
medan männen var och en skrev ner sina svar på lappar för att sedan 
överlämna dem till en man som sammanfattade resultatet. Alla, oav-
sett kön, värderade närheten till skog och rekreationsområden som 
det bästa med kommunen och alla var lika arga på ombyggnaden av 
en väg. Det sämsta tyckte kvinnorna var att det fanns så få affärer och 
männen att det inte fanns någon bank i samhället. Kvinnorna efter-
lyste också bättre busskurer, vilket härleddes till deras större nytt-
jande av kollektivtrafiken. 
 
Ur denna berättelse drogs slutsatsen att kvinnor och män i vissa 
frågor är helt överens medan de i andra gör olika bedömningar, och 
att de som utarbetar en plan bör vara medvetna om detta. Dessutom 
drogs slutsatsen att kvinnor och män ofta agerar på olika sätt, t.ex. 
när det gäller att diskutera sig fram till en lösning. För kvinnorna var 
det viktigt att alla var med redan från början. Eftersom projekt-
ledarnas erfarenhet är att de som kommer till ett samråd till 80 
procent utgörs av män, befinner sig kvinnorna i ett underläge och kan 
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av det skälet dra sig för att framföra en ståndpunkt som de uppfattar 
som avvikande i sammanhanget. 
 
Själva samrådsformerna framhålls som oerhört viktiga om kvinnor 
skall få inflytande i planeringsprocessen. ”Centralt är medborgar-
samrådet, att få in fler kvinnor den vägen för att förändra inifrån. 
Allt som på något sätt är tidsbesparande och lite informellt tror jag 
kan gynna kvinnor”.  Projektledarna betonar att det handlar om att på 
olika sätt arbeta med planen så att man får en jämn fördelning av 
makt och inflytande. Förutom medborgarinflytandet är det fråga om 
det interna arbetet i kommunen men också de myndigheter som kom-
munen samråder med som länsstyrelsen, Banverket och Vägverket. 
Vidare framhålls att det är särskilt lämpligt att söka upp kommun-
invånarna och genomföra ett programsamråd i ett tidigt skede och då 
samla in synpunkter. Nästa tillfälle bör vara när ett första utkast är 
klart. Som framgår av citatet anser de att kommuner och planerare 
behöver jobba mer otraditionellt och informellt, vilket kan innebära 
att tänka på att samråd i form av kvällsmöten inte är enda sättet att 
föra en dialog med kommuninvånarna. Husvagnsprojektet framhålls 
som ett nytt arbetssätt. Enkla enkäter kan också vara en alternativ 
insamlingsmetod för att få in synpunkter. Sättet att arbeta är således 
centralt i sammanhanget. 
 
Den rekommendation projektledarna skulle ge en kommun, som vill 
börja arbeta med jämställdhet i fysisk planering, är att vara så konkret 
som möjligt och att välja ut något som bedöms vara fruktbart att 
fördjupa sig i. Lämpligen bör detta föregås av en kartläggning av 
könsfördelningen med hjälp av den statistik som finns tillgänglig. Det 
finns en hel del på t.ex. kommunernas hemsidor. Det är fråga om en 
kunskapsuppbyggnad vilken har stora möjligheter att leda fram till 
förslag på insatser, som kan gynna båda könen. ”T.ex. bra belysning i 
en gångtunnel eller i ett gångspår, det gynnar alla, så det behöver 
inte uppfattas som något hotfullt.” Men det går inte att utesluta att de 
förändringar som behöver göras mer gynnar kvinnor än män. Det 
ligger i jämställdhetsprojektets natur med den rådande könsmakt-
strukturen. ”Dra kollektivtrafiken annorlunda, det är nog lite mer 
hotfullt, eftersom det  innebär att förändra saker och ting.” 
 
Projektledarna förespråkar att kommunerna i så tidigt skede som 
möjligt i planprocessen börjar arbeta med jämställdhetsfrågorna. En 
rimlig slutsats är att även om en översiktlig plan kan tyckas vara av 
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övergripande karaktär är poängen med att anlägga ett jämställdhets-
perspektiv att viktiga ställningstaganden tas i den, vilka i sin tur 
verkar styrande på andra planer. Det är inte bara fråga om en styrande 
effekt på detaljplaner och fördjupade översiktsplaner utan också om 
påverkan på visionsprogram och andra framtidsdokument. Det är 
svårare att korrigera något ”feltänkt” i efterhand än att tänka ”rätt” 
från början. 
 
Reflektionerna om jämställdhet och fysisk planering rörde också i 
vad mån det har betydelse om man är kvinnlig eller manlig planerare. 
Deras erfarenheter pekar på att som kvinnlig planerare kan man råka 
ut för att behandlas just som kvinna. Det kan röra en så enkel sak som 
att det i tidningen står hur många barn man har eller att man pre-
senteras som kvinnlig planerare utan att det har med saken att göra. 
Vad gäller erfarenheter av manliga kolleger har de lagt märke till att 
män gärna vill vara med när något nytt startas, gärna står i rampljuset. 
 
För att utforma den planerarroll de helst skulle vilja se sig själva i 
anser de att kvinnor behöver fler kvinnliga förebilder och fler kvinn-
liga kolleger. Det eftersträvansvärda är att vara inspiratörer eller 
kommunikatörer, vara de som kommer med nya idéer och nya im-
pulser. Nu är de i alltför hög grad representanter för en expert-
myndighet och har en medlarroll.  
 
De har en uppfattning att kvinnliga planerare gärna lyfter fram det 
sociala perspektivet. ”Någonstans bär man ju med sig något annat. 
Jag tror att man ser på andra saker och viktar saker olika. Det gör 
man… Därför är det viktigt att ge bägge könen lika mycket utrymme, 
för annars blir det ju en planering för halva befolkningen”. Det kan 
komma till uttryck i frågor som rör service och extern etablering av 
stormarknader på så sätt att kvinnor visar en större omsorg om dem 
som inte kan utnyttja dessa, om dem som inte är bilburna etc. De 
uppfattar att det finns en norm nu och den bjuder inte in till att tala 
om kvinnor och män. Däremot kan man synliggöras som avvikare 
från normen i egenskap av handikappade, äldre och barn. De menar 
att det är uppenbart att ålder är en faktor som ofta finns med i 
planeringen. Ålder kombinerat med kön däremot förekommer 
knappast. Genom att följa checklistan ser de en möjlighet till att detta 
kan problematiseras. Ett ex. är fritidsaktiviteter där flickor och pojkar 
dominerar inom olika sporter, t.ex. kan pojkar och ishockey lätt 
kopplas ihop liksom flickor och ridsport samtidigt som det måste 
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finnas en medvetenhet om att gränsdragningen inte får bli så skarp att 
den förhindrar ett överskridande.  
 
Ur jämställdhetssynpunkt ser de ett problem med den funktions-
uppdelade staden. Kortfattat kan det sammanfattas så här: Avstånden 
mellan arbetsplatsen, bostaden och servicen blir längre vilket gör det 
allmänt krångligt för i synnerhet för kvinnor. ”Män dom behöver inte 
bry sig, för dom sätter ju sig bara i bilen och kör dit dom ska. 
Kvinnor ska ordna så mycket på vägen hem.” De anser att det är ett 
problem att åtgärderna för att minska miljöstörningar hela tiden går i 
den riktningen att funktionsuppdelningen stärks när livet i staden 
egentligen är beroende av en funktionsblandning. De konstaterar att 
behoven skiftar mellan olika faser i livet och bostäder och bostads-
områden måste anpassas därefter. Allt behöver inte vara tipptopp - 
det behövs enkla och billiga bostäder också. Saneringen av vissa 
stadsdelar anser de har skapat nya problem. De halvoffentliga eller 
halvprivata gårdarna fyllde en funktion och när de är borta uppstår 
krav på att man istället sluter hela kvarter. Det offentliga rummet är 
ur kvinnosynpunkt inte sällan ett hotfullt rum. Det är lätt att peka ut 
många enskilda platser, inte minst gångtunnlar som de flesta gör allt 
för att undvika att använda. 
 
Som synes ingår deras tankar om jämställdhet i ett sätt att tänka och 
förhålla sig till hur den byggda miljön bör utformas där kvinnors och 
män skilda villkor på ett självklart sätt finns med och integreras i en 
planeringsmodell, som kännetecknas av ett socialt engagemang och 
med en öppenhet gentemot kommuninvånarna samt en hel del kritik 
mot den nu förhärskande utvecklingstrenderna. 
 
I nästa kapitel kommer några planerares sätt att resonera och hands-
kas med jämställdheten att ytterligare belysas. 

Studiecirklar – medborgerlig förankring 
Länsstyrelsen i Östergötland initierade och genomförde 1997 ett 
projekt om manligt och kvinnligt perspektiv på fysisk samhälls-
planering. Projektet tog form i ett antal studiecirklar i Norrköpings 
kommun. Inför den nya generationens översiktsplaner bildade sam-
hällsbyggnadsenheten och jämställdhetsexperten på länsstyrelsen en 
arbetsgrupp för att få igång diskussioner och för att utveckla kun-
skaperna kring jämställdhetsfrågor i den fysiska planeringen. Våren 
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1996 arrangerades ett seminarium på temat ”Med kvinnoögon på 
samhällsplaneringen”. I detta sammanhang drogs Norrköpings 
kommun in i verksamheten. Detta hände parallellt med att Boverket 
fick ett uppdrag att studera markanvändning, bebyggelse och rumslig 
utveckling i ett jämställdhetsperspektiv, vilket resulterade i skriften 
Hela samhället, som gav inspiration till projektet i Östergötland. 
Målsättningen var att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i den 
nya generationens översiktsplaner, men också hur en kommun genom 
samhällsplaneringen kan främja mera jämlika och bättre sociala 
levnadsförhållanden. Syftet med projektet var att genom samarbete 
med en kommun vinna kunskaper och erfarenheter om manliga och 
kvinnliga perspektiv på samhällsplanering som senare skulle kunna 
komma andra till del. 
 
I redovisningen av projektet framhålls att man ”eftersträvat att 
• lyfta frågorna kvinna/man (jämställdhet) och därmed förstärka 

demokratiaspekten i samhällsutvecklingen 
• hitta nya arbetsformer 
• nå en positiv förändring”. 
 
Projektet hade en ledningsgrupp med tre tjänstemän från läns-
styrelsen, en tjänsteman från Norrköpings kommun samt en 
administrativ projektledare som också fungerade som sekreterare. 
Projektledaren var ALU-anställd. I ledningsgruppen fanns mycket 
positiva erfarenheter av studiecirklar. De bedömdes vara en bra 
metod för att uppnå delaktighet och inhämta synpunkter och skulle ge 
en möjlighet att höja den allmänna kunskapsnivån om fysisk 
planering. Inledningsvis planerades för 6-8 studiecirklar med 6-12 
personer i varje. Målsättningen var att uppnå en jämn könsfördelning. 
Likaså var det viktigt att studiecirklarna hade en geografisk spridning 
i kommunen. Det fanns också en strävan att få synpunkter från olika 
åldersgrupper, särskilt ungdomar. Deltagarna till studiecirklarna 
rekryterades på olika sätt, genom kontakter med en mängd 
organisationer, men också genom att projektledaren informerade och 
gjorde reklam för cirklarna genom att sitta på stadsbiblioteket i 
Norrköping dit många människor söker sig. 
 
Resultatet blev att nio olika cirklar startade: 
1. Hyresgästföreningens ungdomsgrupp. Majoriteten av deltagarna 

var under 30 år. Gruppen diskuterade främst Norrköpings stad. 
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2. PRO-grupp. Byggdes upp kring en eldsjäl boende i stadsdelen 
Klockaretorpet. Samtliga deltagare var pensionärer, åtta män och 
två kvinnor. De diskuterade sin egen stadsdel. 

3. Dagcentralen i stadsdelen Klockaretorpet. Gruppen bestod av sju 
äldre kvinnor och tre äldre män vilka diskuterade sitt eget område. 

4. Politikergruppen. Här deltog sju kvinnor och tre män i åldrarna 
30-60 år. Man valde att diskutera hela kommunen. 

5. Hageby gruppen. Som bestod av en blandad grupp med 
småbarnsföräldrar och pensionärer. Nio deltagare varav en var 
man. 

6.  LOTCEN-gruppen bestod av åtta kvinnor och två män. 
Deltagarna hade varierande bakgrund och ålder och alla var ALU-
anställda. De diskuterade orten Åby med omnejd. 

7. Norrköpings Ungdomsråd bestod av en kvinna och två män i 
åldern 17-23 år. De diskuterade Norrköpings stad. 

8. Datorteket. Denna grupp bestod av två kvinnliga och tre manliga 
handledare. De diskuterade Norrköpings stad samt orten 
Skärblacka. 

9. Såpkullen-gruppen utgjordes av åtta män varav de flesta var 
pensionärer. Det egna närområdet Såpkullen stod i centrum för 
diskussionerna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att cirkeldeltagarna lade mest tid 
på att diskutera sina egna stadsdelar samt Norrköpings innerstad. 
Signifikant nog var det politikergruppen som diskuterade hela kom-
munen. Detta tyder på att det är lättast för den ”vanliga” medborgaren 
att närma sig samhällsbyggnadsfrågorna utifrån en detaljplanenivå 
och då framför allt det man själv känner till. Det verkar gälla obero-
ende av kön. Måhända har det att göra med hur projektet pre-
senterades för deltagarna och vilka frågor som ställdes. Frågorna var 
förberedda och inskrivna i det diskussionsunderlag som cirkel-
deltagarna arbetade med. 
 
Vid de fem cirkelträffarna skulle grupperna diskutera och besvara 
följande frågor: 
1. Hur och var vill vi bo? 
2. Resa i vardagen och framtiden? 
3. Agenda 21 och ekologiska frågor. En ny livsstil? 
4. Hur tar vi hand om våra barn och våra gamla? 
5. Norrköping - en studentstad. Vår vision om Norrköping 2010. 
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Inom varje tema fanns åtta till tolv följdfrågor. Förutom dessa frågor 
fick cirklarna ett studiematerial som bestod av utdrag ur utredningen 
Hela samhället, kartor, tidningsartiklar, informationsbroschyrer, 
visioner för Norrköpings kommun samt en skrift från länsstyrelsen 
om Kvinnor i Östergötland. Flertalet av sammankomsterna inleddes 
av en särskilt inbjuden gäst med sakkunskap på området t.ex. besökte 
jämställdhetsdirektören samtliga cirklar för att deltagarna skulle få 
tillfälle att penetrera innebörden av ett jämställdhetsperspektiv. Andra 
inledare var bl.a. en tjänsteman från samhällsbyggnadsenheten på 
länsstyrelsen och en tjänsteman från plankontoret i Norrköpings 
kommun. Studiecirkelledarna skrev ner svaren på frågorna som sedan 
sammanställdes i rapporten Manligt och kvinnligt perspektiv på 
samhällsplaneringen (1997). Sammanställningen har för varje tema 
delats upp på det som uppfattas som negativt, positivt och det som 
kunde hänföras till kvinnligt/manligt. Här skall en hel del av det som 
placerats under rubriken kvinnligt/manligt lyftas fram för att exempli-
fiera hur diskussionerna kom att gå. 

Kvinnors och mäns skilda utgångspunkter 
Utifrån en diskussion om arbetsplatsernas lokalisering i staden 
tenderade männen att i första hand tänka på företag i den tekniska 
sektorn och kvinnorna företag i servicesektorn. Några kvinnor tog 
upp hemmet/köket som arbetsplats och vad det kunde innebära för 
t.ex. barnens integrering i omvärlden. Några cirkeldeltagare menade 
att det finns en jobbkultur bland män som innebär att män går ut och 
tar en öl med jobbarkompisar, ett beteende som inte har en direkt 
motsvarighet bland kvinnor. När det gäller boende hyste vissa far-
hågor för att ensamstående mammor, men också pappor, riskerar att 
segregeras eftersom de har sämre ekonomiska förutsättningar och 
därför är hänvisade till särskilda områden med billiga bostäder. 
Service förknippas gärna med bostadsområden och förväntningarna 
var att det skall finnas god service i varje område. I diskussionerna 
om service framkom att det ofta faller på kvinnornas lott att göra 
inköp, dock är detta en generationsfråga där den yngre generationen i 
högre grad delar på uppgiften mellan kvinna och man. Även skolor 
och daghem bör ligga nära bostadsområden och alla var eniga om att 
det är viktigt att dessa lokaliseras så att barnen har nära till naturen. 
Ungas behov av fritidssysselsättningar diskuterades, inte minst unga 
tjejers och unga killars sätt att uttrycka hopplöshet och missnöje; 
killar är mer utagerande, men det finns tendenser till att det uppstår 
tjejgäng som övertar den sortens destruktiva beteende. Således be-
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höver det finnas stimulerande aktiviteter. I det sammanhanget kom 
det fram att en fritidsgård var belägen inne i skogen. Det ansågs vara 
en mycket olämplig placering eftersom det är otäckt att ta sig till och 
från den. Vad gäller äldre ungdomar diskuterades universitetssats-
ningen och det påpekades att utbildningarna var mer riktade till män 
än kvinnor. Det kom också fram en synpunkt om att det är bra för de 
unga kvinnorna i Norrköping att de kan utbilda sig på hemorten, 
eftersom det innebär att de kan bo kvar hemma och inte behöver ta 
några studielån. Resonemangen bygger på att kvinnorna skulle få 
svårt att betala igen lånen, eftersom de antagligen skulle avstå från 
förvärvsarbete när barnen var små. 
 
Vad gäller resor och resmönster bekräftade deltagarna skillnaderna 
mellan manligt och kvinnligt bl.a. att män oftare disponerar bilen och 
kvinnorna åker mer kollektivt. Det uppfattades emellertid som dessa 
vanor är på väg att jämnas ut i den unga generationen. Från 
kvinnornas håll hävdades att kvinnor bara cyklar där det inte finns 
skymmande buskar och där det är upplyst av gatlyktor och dessutom i 
närheten av bostadshus så att någon kan höra om det blir aktuellt att 
ropa på hjälp. Gångtunnlar är något som i synnerhet de kvinnliga 
deltagarna inte ville se fler av. De förespråkade gångbroar. Skälet är 
att tunnlar upplevs som mörka, obehagliga och representerar platser 
man inte vill passera när det är mörkt ute. 
 
Det förekom också pläderingar för att kvinnor och mäns skulle sam-
arbeta eftersom de har olika kompetens och beter sig på olika sätt. 
T.ex. kom det fram tankar om att både män och kvinnor bör finnas 
som anställda i omvårdnaden av gamla, helt enkelt beroende på att 
stämningen blir bättre och att de äldre piggas upp om det finns 
personal av båda könen. 
 
Följande anekdot säger en del om hur könsskillnader mellan könen 
uppfattas. ”När män skall bygga ett torn av piprensare sätter de 
genast fart och utser en ledare för att målinriktat bygga ett högt men 
rangligt torn. Kvinnorna funderar mer över hur man bör gå tillväga 
och kan inte enas om vem som skall leda arbetet. Tillsammans bygger 
männen och kvinnorna ett stabilt torn som är noga genomtänkt.27”  
 

 

                                                           
27 Manligt och kvinnligt perspektiv på samhällsplaneringen (1997). Länsstyrelsen i 
Östergötland, s.11. 
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Slutligen konstateras i rapporten att skillnaden mellan kvinnors och 
mäns syn på samhällsplaneringen kan sammanfattas med att kvinnor i 
diskussionerna rör sig på ”det nära och relationsinriktade planet. 
Kvinnor ser mer utifrån barn och ungdomars perspektiv och har ock-
så tydligt påvisat den rädsla som många kvinnor så ofta känner i sin 
vardag28”. Det innebär inte att män ställer sig utanför diskussionen, 
men de tar inte själv initiativet att föra fram mer vardagsnära frågor.  
 
Som facit framhålls att studiecirklar är en viktig form då de ger med-
borgarna tillfällen att lära sig något, i detta fallet fysisk planering, 
men också att föra vidare sina egna åsikter. Närvaron av tjänstemän 
uppskattades mycket eftersom de gav cirkeldeltagarna en känsla av 
att äntligen blir lyssnade på. 
 
Det är inte möjligt att utifrån rapporten bilda sig en uppfattning om 
vilka förändringar cirkeldeltagarna önskade se vad gäller den fysiska 
strukturen och som bottnar i ett tänkande kring kvinnligt och manligt. 
Rapporten fokuserar mer på vilka frågor som diskuterades, alltså pro-
blemen inte lösningarna, och det är med all sannolikt så samtalen i 
cirklarna flöt. Inte heller i intervjuerna med de som initierat och varit 
djupt engagerade i projektet lyfts annat fram än det som skrivits i 
rapporten, även om intervjuerna gav ett sammanhang åt projektet och 
därmed blev lättare att få en bild av. Tidsaspekten spelade troligen 
stor roll, projektet genomfördes 1997 och intervjuerna hösten 2000 
och i början av år 2001. Det blir därmed en uppgift för planerarna att 
omtolka och dechiffrera och bära vidare det som kom fram. Dock, det 
finns ett tydligt exempel där det är mycket lätt att slå fast vilka för-
ändringar som önskades, nämligen att kvinnor upplever en otrygghet 
i det offentliga rummet och är emot byggandet av gångtunnlar, men 
också att de överhuvudtaget lägger mer vikt vid säkerhets- och trygg-
hetsfrågorna än män. Kollektivtrafik verkar också vara av samma 
karaktär. En annan iakttagelse, som kan vara på sin plats att nämna 
här, är att kvinnor och män för in olika sakfrågor i diskussionen t.ex. 
att kvinnor mer värnar om barnens miljö. Det talar för att det är 
viktigt med en jämn könsfördelning i grupper som i olika samman-
hang diskuterar samhällsutbyggnad.  

Projektets förutsättningar 
Att arbeta med jämställdhetsprojekt inriktade mot fysisk planering 
ingår inte i de ordinarie arbetsuppgifterna, varken på länsstyrelsen 

 
                                                           
28 Ibid., s.19. 
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eller i kommunen. Idén till det ovan refererade projektet kom upp-
enbarligen från jämställdhetsdirektören på länsstyrelsen, som snabbt 
fick med sig personer på samhällsbyggnadsenheten. Att projektet 
kom igång får tillskrivas det faktum att det dök upp en praktikant som 
sedan blev ALU-anställd. Hon var den som blev administrativ pro-
jektledare – en ung kvinna som genom sin entusiasm inför uppgiften i 
allra högsta grad bidrog till att projektet förverkligades. Hon plac-
erade sig i ABF:s lokaler för att finnas på plats i Norrköping. För att 
projektet skulle kunna förverkligas krävdes också medverkan från 
Norrköpings kommun och kommunalrådet ställde sig mycket positiv. 
Att politikerna bildade en egen studiecirkel visar också att projektet 
backades upp. Även chefen för planfunktionen i Norrköping var 
mycket intresserad. Resultatet var att en person på den avdelningen 
fick lov att hjälpa till i projektet beroende på att den ALU- anställde 
projektledaren inte hade kunskaper om fysisk planering och ej heller 
kände till Norrköpings kommun. Planfunktionens medarbetare blev 
därför en viktig person inledningsvis och hon fick lägga ner mycket 
tid i projektet och fungerade som ett bollplank åt projektledaren. 
Projektet kan därmed etiketteras som ett lågbudgetprojekt. Det 
förorsakade varken länsstyrelsen eller Norrköpings kommun extra 
utgifter förutom att projektledaren fick sina resor betalda mellan 
Linköping och Norrköping. Projektledaren var bosatt i Linköping. 
Därutöver kan räknas den tid som olika tjänstemän lade ner på 
projektet. De utförde dock samtidigt sina ordinarie arbetsuppgifter. 
Jämställdhetsdirektören konstaterar krasst: ”Det fick inte kosta 
något”, inte heller när hon och andra träffade cirklarna på kvällstid. 

Projektledarnas reflektioner 
Den känsla jämställdhetsdirektören bär med sig efter projektets slut-
förande är framför allt att många människor känner sig utanför de 
sammanhang där beslut fattas om samhället de lever i. ”Folk sa: Att 
lilla jag får vara med och bestämma. Vad roligt”. Hennes slutsats är 
därför att studiecirklar är fantastiska ur demokratisynpunkt. De 
skapar delaktighet. ”Lyfter in andra människor i att bygga framtiden. 
Helt outstanding och enkelt. Inte stiligt och tjusigt. Finns därför 
aldrig tid och pengar till detta. Hade aldrig fått pengar till detta 
projekt – att anställa någon skulle inte gå. Inte ens Norrköpings kom-
mun har fortsatt. Ingen kommun har tagit fasta på detta trots att läns-
styrelsen har haft seminarier och skickat ut rapporten”. 
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Jämställdhetsdirektörens erfarenhet är att det som kan uppfattas som 
det allra enklaste, det som är mest konkret, har bäst effekt när det 
gäller jämställdhet. Det kan få något att hända. Det är inte fråga om 
något ”tjusigt” eller glamoröst. Hennes uppfattning är också att det är 
nödvändigt att tjänstemän eller politiker söker upp folk och ställer 
dem inför nya frågor. Det är inte människorna som skall behöva flytta 
på sig utan beslutsfattarna. Det vore, enligt henne, alltid det bästa 
sättet att arbeta om man verkligen vill nå folk. 
 
Jämställdhetsdirektören satte således igång en process, men om den 
skall fortsätta ligger ansvaret på länsstyrelsens samhällsbyggnads-
enhet och på enskilda kommuner. Hon menar att Boverket som 
central myndighet skulle kunna spela en viktig roll och länsstyrelsen 
skulle kunna få det i uppgift i regleringsbrevet.  
 
Från samhällsbyggnadsenheten på länsstyrelsen finns det planer på 
att göra en checklista eftersom den översiktliga nivån är svår att ar-
beta med. En rubrik enligt tjänstemannen där skulle kunna vara 
”jämställdhet” eller ”sociala konsekvenser”. Den skulle också kunna 
heta ”vardagsliv” eller ”socialt liv” eftersom de rymmer viktiga 
aspekter. Även om en checklista kan fungera som en kunskapsöver-
sikt menar han att den inte får användas mekaniskt. Det är inte bara 
frågor att bocka av utan det fordras ett tänkande. Han har också en 
idé om att det vore lämpligt att dela upp samrådsredogörelserna i vad 
kvinnor för fram och vad män för fram, och att räkna antal kvinnor 
och män som deltar i olika sammanhang. Om någon kommun skulle 
vilja ha råd om hur den skall få in jämställdhetsfrågorna i översiktlig 
planering skulle han rekommendera dem att arbeta med tema-grupper 
som i Norrköping. ”Börja räkna hur många som är involverade i 
planprocessen. I samråden för man protokoll. Lätt att räkna hur 
många kvinnor och män som är närvarande och som yttrar sig. Det 
kan dokumenteras. Börja med det! Det kan inte vara särskilt svårt. 
Om man inte har någon lokal jämställdhetspolitik blir det besvärligt, 
men det måste finnas en jämställdhetsplan som man kan utnyttja. 
Man bör skriva något om jämställdhet i ÖP, gärna provocerande – 
behöver man inte vara så rädd för.” 
 

 

Förutsättningarna för kvinnor och män är inte desamma och hur var-
dagen ser ut kan, enligt honom, åskådliggöras mycket talande med 
hjälp av god empiri och han efterlyser grunddata som utgångspunkt 
för en bättre samhällsanalys i planerna. ”Sociologernas sätt att ana-
lysera borde vara intressant i detta sammanhang.” Han nämner att 
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socialtjänsten till och från har kopplats in men anser inte att den hittat 
en bra roll. Sociala konsekvensbeskrivningar bör ha hög prioritet och 
där kan jämställdhetsfrågor få en given plats. Frågan om fler kvinn-
liga chefer inom detta område skulle göra någon skillnad besvarades 
med att troligen skulle diskussionerna bli annorlunda. Vidare att en 
kvinnlig chef antagligen skulle göra andra prioriteringar vad gäller 
vilka frågor man vill ta fatt i och lösa än en manlig. Sakområden som 
bör ligga nära till hands för kommuner att anlägga ett jämställdhets-
perspektiv på anser han är kollektivtrafik, säkerhet och trygghet 
liksom Agenda 21. Det offentliga rummet är enligt hans uppfattning 
en av de viktigaste frågorna vad gäller en plan. Det gäller be-
byggelsens utformning vilken har stor betydelse för människors 
välbefinnande. Konkret kan det handla om att det privata byggandet 
på en tomt skall korrespondera med den gatumiljö som omger den. 
Gatumiljön har kommunen ett ansvar för. 
 
Andra kommuner i Östergötland har uppenbarligen inte tagit pro-
jektet i Norrköping till sig och gjort något liknande. Även detta tolkas 
av länsstyrelsetjänstemännen som att jämställdhet inte får kosta 
pengar utan den typen av kunskaper skall vara gratis. Vad gäller jäm-
ställdhet verkar kommunerna omedvetna om vilket ansvar de har och 
är inte inställda på att det skall kosta något överhuvudtaget. ”Jäm-
ställdhetsaspekterna skall serveras. De skrivs in av de som är till-
räckligt intresserade och av de som förstår.” 
 
Länsstyrelsetjänstemännen hade högre förväntningar på projektet än 
vad som åstadkommits efteråt. Det gäller också kvalifikationsnivån 
hos deltagarna i studiecirklarna, vilket satte gränser för hur långt man 
nådde i diskussionerna. De tolkade det som att översiktlig planering 
är en svår nivå att tackla och att det är en besvärlig pedagogisk upp-
gift att förklara för folk vad den egentligen skall behandla. Det är 
heller inte lätt att dra in folk i studiecirklar och skapa förväntningar 
att det som förslås där skall förverkligas. Projektledaren för studiecir-
klarna sa sig ha lagt märke till att deltagarna var mycket engagerade 
och gärna förde fram sina åsikter, men att det fanns en misstänksam-
het om att deras tyckande endast skulle finnas med i en rapport och 
stanna därvid. Tjänstemannen från samhällsbyggnadsenheten påpek-
ade att trots allt är cirkeln en frivillig grupp som sedan måste växlas 
om till en formell planprocess. I översiktlig planering skall olika 
sektorers krav och framtidsbedömningar ställas mot varandra och det 
uppstår lätt friktion. Alla intressen blir inte tillgodosedda fullt ut. 
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Medborgarnas problem med att skilja på olika planinstitut, och 
grunden för deras misstänksamhet, kan illustreras med ett exempel 
jämställdhetsdirektören berättade om. I en kommun i länet yttrade sig 
en kvinna över en översiktsplan och förde fram att hon blev orolig 
när man ställer i ordning parkeringsplatser på gårdar, eftersom det 
finns en risk att barn blir påkörda av bilarna. Svaret från kommunen 
blev att detta är en senare fråga, något för detaljplanen, trots att denna 
synpunkt var en av de få som direkt berörde människor i deras var-
dag. Kvinnans yttrande avfärdades. Jämställdhetsdirektörens retor-
iska fråga löd: ”Skulle inte hennes engagemang och ansträngning 
kunna tas omhand på ett annat sätt? 
 
Länsstyrelsen fortsätter själv arbetet med jämställdhetsfrågorna 
genom ett ”nyckeltalsprojekt”. Det innebär att varje länsstyrelse-
expert med hjälp av nyckeltal skall hitta en metod att arbeta med 
jämställdhet i det dagliga arbetet. Det skulle också enligt tjänste-
mannen på samhällsbyggnadsenheten vara möjligt att jobba enligt 
3R-metoden t.ex. granska hela budgeten för en kommuns översikts-
plan och reda ut vilka områden eller frågor, däribland jämställdhet, 
man har satsat pengarna på i form av utredningsarbete, kunskaps-
inhämtning, lösningar etc. 

Sammanfattning: Svår pedagogisk uppgift och 
oförmåga att möta nya krav 
Texten tidigare i detta kapitel har varit en redogörelse och en analys 
av två projekt vars syfte var att införliva jämställdhet i översiktlig 
planering. Projekten utgör också två fallstudier och i inledningen 
skrevs att fallstudier är en bra metod om man söker svar på frågorna 
Varför? Hur? och Resultat? och har en avgränsad empiri att utgå 
ifrån. De ger inte svar på hur ofta något förekommer och är inte 
representativa i den bemärkelsen, men kan ge goda insikter och 
fördjupad förståelse för ett fenomen.  
 
De raka svaren på frågorna torde ha framkommit i texten, men den 
fördjupade förståelsen kräver något mer komplexa tankegångar och 
motfrågor. Varför behövs överhuvudtaget särskilda projekt för en 
fråga som i svensk politik haft legitimitet under ett par decennier? 
Varför avsätter inte projekten djupare spår? 
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Svaret på den första frågan rör sig om att det har inte gjorts särskilt 
många ansträngningar för att införliva jämställdhet i den fysiska 
planeringen. Det existerar uppenbarligen ett motstånd och ett oin-
tresse att tolka vad det skulle kunna innebära. Planerarna har inte i sin 
utbildning fått den kunskapsbas som behövs och få har tillägnat sig 
kunskaper genom vidareutbildning. Den ringa litteratur som finns 
tillgänglig läses bara av ett fåtal. Politikerna har inte förväntat sig 
inslag av jämställdhet i fysisk planering, men kanske heller inte di-
rekt lagt hinder i vägen. Såväl politiker som planerare behöver 
uppenbart idéer om vad jämställdhet skulle kunna innebära omsatt till 
detta fält. Det motverkas direkt eller indirekt genom att det i den 
diskurs som präglar fackområdet inte finns plats för jämställdhets-
frågor. Till yttermera visso anses de av många vara tillgodosedda i 
den mån social omsorg, boende, service, svaga grupper eller liknande 
behandlas, vilket också tränger tillbaka ett aktivt sökande efter inne-
börden i ett jämställdhetsperspektiv på fysisk planering. Trots allt 
finns en viss medvetenhet om att detta inte är politiskt korrekt och en 
aning om att det skulle kunna var ett perspektiv som vitaliserade 
planprocessen, gav nya infallsvinklar, löste upp besvärliga intresse-
motsättningar etc. Men frågorna hänskjuts till kvinnorna att hantera 
antingen kvinnliga politiker eller kvinnliga planerare. Båda de projekt 
som redovisats i detta kapitel har kvinnliga planerare med en för-
hållandevis stark position som initiativtagare. Dessa kvinnors person-
liga övertygelse om vikten av att lägga större tyngd vid de sakom-
råden, som har särskilt stor betydelse för kvinnor och att de bör han-
teras på ett ”nytt” sätt, har varit avgörande för att projekten över-
huvudtaget blev av. Projekten har sanktionerats i den egna arbets-
organisationen såtillvida att ett antal personer har kunnat avsätta tid 
för att arbeta med dem. Däremot har dessa två projekt inte fin-
ansierats med särskilda projektanslag. Det finns således inslag av 
makt som avgör vem som förväntas och får göra vad, vad som prio-
riteras, vad man satsar resurser på och i vad mån det skall få åter-
verkningar etc. 
 
Om man tolkar de som höll i studiecirklarna tyckte deltagarna att det 
var intressanta frågor att diskutera. Frågorna angick dem och de 
diskuterade i hög grad utifrån personliga erfarenheter. Synpunkter, 
mer direkt överförbara till översiktlig planering, var svårare att få 
fram. Planerarna deltog själva bara i begränsad omfattning och i den 
sammanfattande rapporten försvann mycket av deltagarnas personliga 
röster. Ambitionen var just att sammanfatta och peka ut några väsent-
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liga drag. Det gör det naturligtvis svårt för andra planerare, som bara 
läser rapporten, att omsätta detta i handling. Ett eget personligt del-
tagande ger som alltid mer att tänka på. 
 
Diskussionerna i cirklarna föreföll ha utfallit så att antingen förlorade 
sig deltagarna i detaljer eller i alltför allmänna synpunkter. Detta upp-
levdes delvis frustrerande av planerarna, som hoppades att studie-
cirkeldeltagarna skulle genomgå en lärande process och så små-
ningom med sina förslag lägga sig på den nivå som denna typ av 
planering erfordrar. Därför betraktas ett reellt medborgarinflytande i 
översiktlig planering som en svår pedagogisk uppgift. Här uppstår en 
direkt kollision mellan den fackmässiga planerardiskursen och de sätt 
som vanliga medborgare artikulerar de problem de vill att fysisk 
planering skall lösa. Ytterligare en komplikation tillkommer näm-
ligen att andra sakfrågor, ex. bostadsbyggande och vägdragningar, 
kan planerarna inlemma i sin diskurs dvs. de kan omsätta och 
omtolka medborgarnas synpunkter in i den existerande diskursen. 
När det gäller jämställdhet finns ingen sådan resonansbotten.  
 
Utmaningen innebär att skapa en ny diskurs med ett könsperspektiv 
eller, som det oftast uttrycks, att ta hänsyn till kraven på jämställdhet, 
indirekt till kvinnorna. Detta är en utmaning för planerarna, som 
innebär att de måste förskjuta sitt perspektiv, tillägna sig nya kun-
skaper, lära sig lyssna på och kommunicera med en ny grupp och 
finna nya begrepp, nya angreppssätt och få dessa in i en etablerad 
diskurs, vilket leder till att något händer med den. Det räcker inte 
med att lägga till något vid sidan av det etablerade. I ett längre per-
spektiv är det detta som de som utarbetade checklista hoppas på skall 
förverkligas. Planerarna själva har således ett eget ansvar att utveckla 
detta område och det finns uppenbarligen de som är beredda. Hittills 
verkar det finns en mottaglighet om och när olika förhållanden kan 
omsättas i kvantifierbara uppgifter ex. antal ledamöter av olika kön 
som finns i en nämnd, hur många kvinnor resp. män som yttrar sig 
vid ett samråd men även en enskild tjänstemans kontaktnätverk. Av 
den typen av uppgifter framgår att männen dominerar. Detta är 
emellertid endast ett steg. Nästa steg, som innebär att förändra 
planerarnas tankestruktur, kräver troligen mycket mer av samtal och 
dialog. För att så skall ske fordras att planerarna söker upp dem de 
vill samtala med. Människor, både kvinnor och män, för lättast fram 
sina åsikter när de befinner sig på platser där de känner sig hemma. 
Insikten om att platser kan vara könskodade kan underlätta både 
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kontaktskapandet och analysen av det sagda. Idealt sett skulle de som 
utarbetat checklistan behöva vara med som en slags bilaga 1 för att 
hjälpa till när planerare tillsammans med politiker stöter och blöter 
dessa frågor, eftersom de så lätt tappas bort och tillåts att bli bort-
tappade. Det för inte med sig några sanktioner, ännu. Risken finns 
naturligtvis att planerarna och politikerna kommer att förlora i 
legitimitet om man inte förmår hantera detta.  
 
I inledningen till detta kapitel diskuterades en modell för sortering av 
angreppssätt och könsmedvetenhet. Kriterierna var könsmedvetet – ej 
könsmedvetet å ena sidan samt upp-ifrån-perspektiv – nerifrån-pers-
pektiv å andra sidan. Genom att testa modellen på de projekt som 
analyserats här konstaterades att det behövs ytterligare en variabel för 
att göra utsagor om projektets framgång i termer av effekter och fort-
levnad. Den variabeln kan benämnas makt/befogenheter och ansvar. 
Därtill kunskaper vilket innefattas i könsmedvetenhet. Den mer 
detaljerade analysen av projekten i kapitlets fortsättning stryker under 
att det inte räcker med könsmedvetenhet och medborgarinflytande. 
Någon eller några måste ha ansvar och befogenheter så att processen 
fortgår. Det sista är uppenbarligen en mycket svag länk. 
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Planerares individuella strategier och 
reflektioner  
I vissa kretsar anses ett jämställdhetsperspektiv på fysisk planering 
stå för något nytt och intressant. De projekt som redovisats i tidigare 
avsnitt är ett uttryck för det. Svaren i enkäten, där 77 procent av de 
kvinnliga och 65 procent av de manliga planerarna ansåg det 
meningsfullt att diskutera jämställdhet, ett annat. Det finns även 
föreställningar om vilka sakområden som ligger nära till hands att 
omforma utifrån ett jämställdhetskriterium. Även det framgick av 
enkätundersökningen, men också av de resonemang de intervjuade 
planerarna i föregående avsnitt förde. Alla uppfattar emellertid inte 
att det är fruktbart att tala i termer av jämställdhet. Det ingår inte i 
den dominerande planeringsdiskursen. Samtidigt uppfattas det som 
besvärligt att hantera ett jämställdhetsperspektiv. Det finns ladd-
ningar som lätt skapar kontroverser på ett personligt plan. Bakom 
skymtar frågan om makt och makthierarkier, vilket de flesta skyggar 
för. För att komma runt detta och för att överhuvudtaget arbeta med 
frågorna utvecklar planerarna, inte minst de kvinnliga planerarna, 
individuella strategier som i praktiken visar sig vara mycket 
skiftande. 

Strategibegreppet 
I forskningsprojektets inledning intervjuades ett antal kvinnliga 
planerare och i analysen av deras sätt att förhålla sig till jämställd-
hetsproblematiken konstaterades att en del tillämpade en omform-
ningsstrategi29. Då åsyftades att de i diskussioner och texter neutral-
iserade kön och kvinnligt genom att likställa det med mänskligt. De 
undvek och ansåg det inte vare sig angeläget eller speciellt intressant 
att hantera dikotomin manligt – kvinnligt. Ett sätt var att låta inne-
börden av mänskligt får drag av det som traditionellt förknippas med 
kvinnligt dvs. mänskligt likställdes med humant, omsorgsinriktat, 
inkännande, lyssnande o.s.v. vilket i andra sammanhang förknippades 
med kvinnligt och kvinnor. Det skulle kunna tolkas som att de under-
förstått säger att vara människa är att hysa dessa egenskaper eller stå 
för dessa förhållningssätt. Det skulle leda till att detta är den egentliga 

 

                                                           
29 Friberg, Tora & Anita Larsson (1997) Genusperspektiv i översiktlig planering. 
Rapporter och Notiser 148. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, 
Lund, s.13. 
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normen för att vara människa och att kvinnor ligger närmare den 
normen än män. En slutsats skulle då kunna vara att männen betrakta-
des som avvikare och att kvinnors sätt att leva och kvinnors uppfatt-
ningar skulle ligga i botten på planerna. Att dra ut tankekedjan så 
långt har dock ingen gjort. Däremot att tala om kvinnligt och manligt 
och att enskilda kvinnor och män kan ha starkare eller svagare drag 
av kvinnlighet och manlighet, vilket bör tolkas som att kvinnligt och 
manligt inte till varje pris är bundet till ettdera könet. 
 
Inom genusvetenskapen har kunskap utvecklats om hur kvinnor beter 
sig i mansdominerade församlingar, och vilka strategier de utvecklar 
för att fungera i sammanhang där de bara får acceptans på vissa 
villkor. Dessa strategier kan analyseras som personlighetsstrategier 
på individnivå, men också som strategier på mellanmänsklig- och 
samhällsnivå. Utgångspunkten är att alla i samspelet mellan kvinnor 
och män söker en positiv bekräftelse på sitt kön. Det som uppfattas 
som positiv kvinnlighet i dagens samhälle med dess egalitära ideologi 
bidrar till att kvinnor försöker dölja ojämlika och förtryckande rela-
tioner. Det är ett samspel mellan kvinna och man där kvinnan accept-
erar underkastelsen och vinsten är den personliga bekräftelsen. Det 
ojämlika fås att se likvärdigt ut30. 
 
Omsatt i personlighetsstrategier på individnivå kan man då som en 
strategi tala om osynliggörandet av manlig dominans31. En kvinna 
med denna strategi erkänner inte eller förtränger den manliga domi-
nansen och ingår i samspelet med männen på ett sådant sätt att 
dominansrelationen inte bara osynliggörs utan upplevs som positiv 
bekräftelse av båda könen dvs. positiv kvinnlighet och positiv man-
lighet. En annan personlighetsstrategi kännetecknas av överan-
passning till kvinnoidealet, vilket avslöjar den manliga dominansen 
genom en alltför öppen underordning. Det skall förstås som att 
kvinnor framhäver sin kvinnlighet och låter män öppet demonstrera 
sin överordning. I dagens samhälle upplevs denna strategi som 
problematisk. Den uppvisar en alltför utstuderad kvinnlighet och är 
därför inte passande i förhållande till den jämställdhetsideologi som 
råder. Ytterligare en personlighetsstrategi baseras på protest och upp-
ror. Genom den synliggörs den manliga dominansen på så sätt att 
kvinnor protesterar öppet mot den eller dominerar själva. Det här är 

 

                                                           
30 Haavind, Hanne (1980) Kvinnelighet, Pax Leksikon. Oslo. 
31 Ethelberg, Eva (1983) Kvindelighedens motsigelse – om kvinders 
personlighetsstrategier overfor mandlig dominans, Antropos, Köpenhamn, med 
utgångspunkt från Hanne Haavind (1980). 

60 

 
 
 
 



tre kvinnospecifika personlighetstrategier gentemot den mansdomi-
nans som finns inbyggd i dagens könsmaktsystem. 
 
Man kan också på motsvarande sätt tala om strategier och sätta fokus 
på kvinnors sätt att förhålla sig till andra och hur kvinnor uppträder 
mot varandra – en mellanmänsklig nivå32. Utgångspunkten är att 
kvinnor i sammanhang som domineras av män utvecklar någon form 
av anpassningsstrategi. Den första strategin innebär att kvinnor upp-
träder som män. Den innebär ett avståndstagande från att kvinnor 
skall särbehandlas eller kräva speciella hänsynstagande. Den andra 
strategin är att kvinnor konkurrerar och samarbetar som kvinnor och 
skaffar sig ett värde genom att knyta sig till en man. De handlar 
innanför kvinnlighetens gränser. De respekterar männens mål och gör 
dessa gällande för sig själv. Som ensam kvinna i en grupp män kan 
en kvinna få delaktighet om hon t.ex. tar på sig rollen som ”mamma”, 
”förförerska” eller fungerar som gruppens ”maskot”. Det är en 
strategi som döljer den underordning hon som kvinna får finna sig i 
och som hon inte själv vill eller öppet kan protestera mot. Den tredje 
strategin är att kvinnor försöker undgå att konkurrera inbördes och 
med män med avsikten att uppnå något som är värdefullt för dem 
själva. Det leder lätt till att gemenskapen mellan kvinnorna blir 
defensiv t.ex. att kvinnorna arbetar för sig själva i en kvinnogemen-
skap som aldrig utmanar den manliga hegemonin. Den fjärde 
strategin karaktäriseras av en offensiv solidaritet mellan och med 
kvinnor. Den kräver en kollektiv omdisponering av mål och medel. 
 
Sett ur hela kvinnokollektivets synvinkel, på samhällsnivån, yttrar sig 
kvinnors underordning på många olika sätt bl.a. att yrken som domi-
neras av kvinnor är lägre värderade i lön räknat än yrken där män 
dominerar även om utbildning och svårighetsgrad bedöms likvärdiga. 
Men underordningen yttrar sig också i vad som får behandlas eller 
diskuteras i olika sammanhang. Det kan handla om vilka specifika 
frågor som kommer upp på agendan, men också hur dessa frågor be-
handlas vad gäller infallsvinklar, förslag på lösningar och resurs-
tilldelning. Lagstiftning, regleringsbrev, direktiv, offentlig debatt, 
politisk kamp är ett led i strategin för förändring. 

 

                                                           
32 Haavind, Hanne (1982): Premisser for personlige forhold mellom kvinner. I Holter, 
Harriet red: Kvinner i felleskap, Universitetsforlaget, Oslo. Haavind utvecklade dessa 
utifrån Moss Kante, Rosabeth (1977) Men and Women of the Cooperation. Basic Books, 
New York. Lindgren, Gerd (1983) Kvinnor vid ett verkstadsföretag i Norrland. 
Sociologiska institutionen, Umeå universitet, applicerade dem i en empirisk studie om 
kvinnor i ett mansdominerat företag. 
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En strategi som skulle kunna bryta mansdominansen i fysisk plane-
ring behöver ha inslag som synliggör densamma och får då i något 
avseende drag av en proteststrategi. Den eller de strategierna har som 
mål att bryta osynliggörandet av kvinnor och asymmetriska makt-
förhållanden och finna ett sätt att handla på som gör detta möjligt. 
Om det kopplas ihop med modellen om angreppssätt och könsmed-
vetenhet (se föregående avsnitt) kan konstateras att positionerna 3 
och 4, som innefattar en hög grad av könsmedvetenhet/genuskun-
skap, är uttryck för protest och krav på förändring. Dessa positioner 
innebär ett sökande och en avsikt att ändra på den rådande ordningen. 
Detta skulle då kunna sägas vara den gemensamma målsättningen. 
Att komma dit kan ske på olika sätt och är mer eller mindre tydliga 
och öppet uttalade i sin avsikt. Jämställdhetsprojekten i översikts-
planeringen i Skåne och Östergötland är exempel på en öppen strategi 
– en proteststrategi - där dess effekter på längre sikt är oklar.  
 
Hittills i analysen förefaller ett projekt ha bättre förutsättningar att nå 
ett önskvärt resultat om ”könsmedvetenhet” kombineras med ett 
”nerifrån-perspektiv”. Att möta människor i dialog ger planeraren 
möjlighet att direkt ta del av olika åsikter. Att dessutom söka upp 
olika grupper av människor på de platser de betraktar som sina arenor 
gör det möjligt att få kontakt med dem som annars inte kommer till 
tals. Den planerare som vill kan vid dessa direktkontakter lätt urskilja 
det kvinnor resp. män för fram. 
 
Proteststrategierna kan artikuleras öppet och tydligt. Men protesterna 
är inte bara fråga om att uttrycka ett missnöje eller en kritik utan 
också att ”i praktiken arbeta för en annan ordning”. Det förefaller 
lämpligare att etikettera de redovisade jämställdhetsprojekten så. Det 
går också att föreställa sig en ”tyst proteststrategi”. En planerare kan 
vara väl medveten om maktasymmetrin men p.g.a. omständigheterna 
inte anse det möjligt eller framgångsrikt att uttrycka dem öppet, men 
jämväl finna ett utrymme för att i det tysta arbeta för en ny ordning. 
Det kan liknas vid och är i stora stycken en fråga om att använda sig 
av dubbla språk där det första språket innebär att protesten enbart 
tänks – finns i medvetandet – och eventuellt diskuteras med vissa 
utvalda personer. Det andra språket är en översättning, en om-
formulering till det språk som mottagarna är beredda att acceptera. 
Det finns således en annan avsikt med argumentationen än vad som 
sägs eller skrivs öppet. Man bäddar in sin egentliga avsikt i någonting 
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annat, i det accepterade språket med dess terminologi. Ett lämpligt 
namn för denna strategi är ”inbäddning”. När någon mycket medvetet 
tillämpar detta arbetssätt kan det vara adekvat att tala om en ”med-
veten inbäddning”, annars rätt och slätt ”inbäddning”. I det senare 
fallet är resultatet likartat det första, men man har aldrig artikulerat 
sina avsikter tydligt vare sig för sig själv eller någon annan, utan de 
ingår i en allmän föreställning. Man strävar mot ett planeringsideal 
som är närliggande det planeringsideal som bottnar i ett hänsyns-
tagande till kön. Om detta planeringsideal framförallt skulle betona 
”omsorg om det närliggande”, med hänsyn både till människor och 
den byggda miljön såväl som naturmiljön, är det troligt att det skulle 
komma att ha stora överlappningar med ett planeringsideal som också 
har ett jämställdhetsperspektiv med stor hänsyn tagen till kvinnors 
specifika situation. Detta med tanke på vad som hittills tillskrivits ett 
sådant perspektiv. 
 
För att få en djupare förståelse för hur dessa strategier tillämpas, och 
hur den diskurs är formad som de ingår i, kommer ett par kvinnliga 
planerare, som inte i tal och text skriver in jämställdhet eller kön men 
ändå verkar i den riktningen, att presenteras. Tonvikten ligger på vad 
de försöker åstadkomma och hur de reflekterar kring frågor om jäm-
ställdhet. De illustrerar inbäddningsstrategin, varav en har en med-
veten inbäddningsstrategi.  
 
Som ytterligare exempel på sätt att möta kraven på jämställdhet kom-
mer några manliga planerares reflektioner på jämställdhet att lyftas 
fram. Här får de illustrera de planerare som lyssnar av jämställdhets-
diskussionen utan att delta i den, är positivt inställda ”i princip” och i 
viss mån lockas av den, men låter det stanna därvid. I och för sig kan 
även kvinnliga planerare ha samma förhållningssätt. Som jämställd-
hetsstrategi skulle den kunna benämnas ”kontaktsökande” och har en 
viss öppenhet mot ”att skapa en ny ordning”. 
 
Analysen i de följande avsnitten, liksom i delar av föregående kapitel, 
ligger på en nivå där utsagorna i intervjuerna återges så nära som 
möjligt det som faktiskt sades33. Det återspeglas i ordval och formul-
eringar. Tolkningarna här sker således genom att intervjuerna 
sorterats efter teman och att centrala aspekter för mer generaliserande 

 
 
 
 

                                                           

 

33 Direkt citat är som tidigare i denna text markerade med citationstecken och kursiv stil. 
Enstaka ord, som direkt är hämtade från en intervju därför att de är talande i sig, men 
bryter mot språket i texten i övrigt, är satta inom citationstecken, liksom när avsikten är 
att särskilt markera ett ord eller en sekvens av ord. 
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slutsatser lyfts fram för vidare analys. Avsikten är att mycket konkret 
och detaljerat lyfta fram de intervjuades planeringsideal för att där-
med öka förståelsen för om, hur, när och varför de fogar in en analys 
av kön.(Se Del 1, Metodologiska överväganden.) 

Omsorg om det närliggande – exempel A 
Att anlägga ett jämställdhetsperspektiv på fysisk planering, om inget 
speciellt jämställdhetsprojekt etc. satts igång, förutsätter att politi-
ker/planerare är så pass medvetna att dessa aspekter hela tiden finns 
med i ”tänkandet” kring planering. Jämställdhetsproblematiken blir 
därmed omhändertagen, men den redovisas inte öppet. Man gör ingen 
affär av den. Den bäddas in i de allmänna planeringsfrågorna och 
därför kan man tala om en inbäddningsstrategi. Någon eller några 
bärs av en övertygelse om att så skall ske. Den kan jämföras med 
mainstreaming-strategin, som inspirerats av EU och som handlar om 
att införliva jämställdhetsaspekterna i det ordinarie arbetet. Att 
”mainstreama” jämställdhetsaspekter innebär att öppet deklarera sin 
avsikt och att systematiskt arbeta efter ett mål, vilket inte sker i 
inbäddningen som mer äger rum i det fördolda. I inbäddningen finns 
således inget uttalat mål om att införliva jämställdhetsaspekterna, det 
avsätts inga särskilda resurser, det utarbetas inga dokument för väg-
ledning etc. Här skall ett exempel ges på en planerare (här kallad A) 
som arbetar enligt en inbäddningsstrategi, vilket dock inte är hennes 
egen terminologi. Etiketten på hennes planeringsideal skulle kunna 
var ”omsorg om det närliggande”, vilket inte heller är hennes eget 
uttryck. Poängen här är att lyfta fram ett exempel och försöka visa 
hur hon tänker och resonerar. Till syvene och sist är det tänkandet 
som avgör vad som sker i praktiken.  

Kvinnomedvetande 
Först kan det vara på sin plats att konstatera att A är medveten om att 
kvinnligt och manligt värderas olika och att kvinnor och män till viss 
del har olika intressen. Hon menar att hon alltid bär den kunskapen 
med sig, att hon alltid håller den levande, men är försiktig med att 
föra fram den. Denna kunskap och medvetenhet har vuxit fram, mer 
eller mindre av självbevarelsedrift, då A alltid arbetat i manliga struk-
turer samtidigt som hon hela tiden eftersträvat att få vara kvinna. Ett 
exempel på detta är när hon markerade att hon inte kunde arbeta 
övertid vilket förväntades. Det var omöjligt för henne eftersom hon 
var ensamstående med tre barn och helt enkelt var tvungen att hämta 
barnen. Det öppnade ögonen för henne om det manssamhälle hon 
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lever i. Hennes erfarenhet är att män tillgodoser sina egna intressen 
och att de ofta har ett väldigt smalt synsätt. Hon menar att kvinnor i 
högre grad än män tänker på hela familjen, på barnen och kanske 
också på de äldre i samhället. Det faller sig troligen naturligt, efter-
som kvinnor ofta får ta hand om sina gamla föräldrar, och då blir de 
mer medvetna om vilka problem de har. Sak samma gäller barnen. 
Kvinnor är mer relationsinriktade och därför mer intresserade av 
andras intressen än män. 
 
A:s erfarenheter efter många år i yrket är att unga kvinnor gärna 
bjuds in i arbetsgemenskapen eftersom det ”är trevligt att ha en tjej 
med”. Däremot, påpekar hon, att äldre kvinnor blir ett hot när de 
börjar ha åsikter och kräver att bli lyssnad på och gör anspråk på att 
bli respekterade för att de är kunniga. Det finns emellertid ingen 
annan väg än att fortsätta att stå på sig, säger A. Kvinnor riskerar att 
på olika sätt ställas vid sidan om. T.ex. finns det en bastukultur som 
går ut på att män ”peppar upp sig” och stärker gemenskapen och 
sammanhållningen. Effekten blir att kvinnor utestängs om de inte vill 
bada med männen. Själv har hon vägrat att bada bastu med män, 
vilket förde med sig en del krångligheter, men också att dessa gick att 
reda ut och att männen tog ansvar för att hon inte skulle bli lämnad 
ensam ”när karlgänget försvann till bastun”. 

Ensam kvinna men med stöd av andra  
I sitt yrke har A fått vänja sig vid att vara ensam kvinna även om det 
blivit bättre på senare år. ”Så fort det handlar om kommunikationer, 
det är mest typiskt, då är jag alltid kvinna. Det hjälps inte. Om det så 
handlar om bussterminaler, resecentrum eller vägdragningar kom-
mer jag in i ett rum och det sitter bara gubbar utom jag. Det är lik-
som typiskt.” Även i sammanhang som riktar sig mot allmänheten, 
t.ex. samråd, dominerar män. Hennes erfarenhet är att markägare för 
det mesta representeras av män, och om en kvinna deltar i ett samråd 
i egenskap av markägare gör hon det tillsammans med en man.  
 
I den kommunala organisationen innehar män de högsta positionerna. 
I A:s kommun består kommunstyrelsen av fem män beroende på att 
det är kutym att ”den förste” i varje parti skall vara med där, och den 
förste har hittills alltid varit en man i denna kommun. Hon saknar fler 
kvinnor, eftersom hon föreställer sig att kvinnor har andra värde-
ringar än män, och anser att det behövs en blandning av män och 
kvinnor i politiska församlingar. Denna föreställning bygger på 
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erfarenheter av att ha samtalat med många kvinnor och fått del av 
deras tankar. Det har också fått henne att fundera på om det vore 
lämpligt att ha ett möte dit bara kvinnor är välkomna. Tanken är då 
att kvinnorna skulle bli modigare och våga föra fram sina åsikter om 
hon och någon annan kvinnlig kollega markerade att här behövs 
ingen vana eller kunskaper om planering. En förutsättning för att 
kvinnorna skall bli mer öppna är att männen är frånvarande. Det är 
möjligt att män kommer att reagera negativt om hon arrangerar ett 
sådant möte, men hon menar att det skulle vara enkelt att bemöta 
genom att påpeka att män dominerar i så många olika sammanhang. 
 
Det finns partipolitiskt aktiva kvinnor i kommunen och A för ofta 
samtal med dem, och hon tycker sig märka att kvinnorna inte får ut-
rymme i sina partier. Hon pratar mycket med de kvinnliga politikerna 
en och en och känner att hon får gehör hos dem och att kvinnorna 
stöder det hon för fram i byggnadsnämnden. De kan komma efteråt 
och uttrycka sin uppskattning. Flera kvinnor har dock hoppat av 
politiken. Hennes uppfattning är att kvinnorna tröttnar, de ger lättare 
upp eftersom ”kvinnor vill uträtta något”. Men det händer också att 
kvinnor blir ”petade”, även en duktig kvinna kan råka ut för det. Det 
verkar vara hårdare inom politiken än bland tjänstemännen, enligt A, 
och syftar på att som tjänsteman har man en yrkesbakgrund som 
ingen kan ta ifrån en. Hon skulle gärna se minst lika många kvinnor 
som män i de höga politiska positionerna. Hon tycker att det skulle 
kännas bra att diskutera sina frågor med en kvinnlig politiker, som 
verkligen har makt, och inte bara fungerar som galjonsfigur. 
 
Det innebär inte att A presenterar sakfrågorna som kvinnofrågor, 
även då de skulle kunna benämnas så, eftersom hon också är över-
tygad om att de lösningar hon förespråkar även gynnar en hel del 
män. Det finns ytterligare ett par kvinnor på chefsposter i kommunen, 
och eftersom det inte alltid utfaller så att de kvinnliga cheferna tycker 
en sak och de manliga en annan, går skiljelinjen inte alltid mellan 
kvinnor och män. Därför menar A är det vanskligt att generalisera i 
alltför hög grad vad gäller kvinnligt och manligt. Det händer inte 
sällan att hon själv inte alls upplever sig ”kvinnlig” i den bemärkel-
sen man ofta talar om kvinnor, tvärtom kan hon känna sig mer 
manlig. Det är lätt att hamna snett i könsrollsvärlden. Ett exempel, 
som illustrerar detta, är att det ofta sägs att kvinnor är bra på att ha 
många bollar i luften samtidigt. Själv vill hon göra en sak i taget och 
vill vara ifred och göra det klart. Trots dessa invändningar så menar 
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hon att problemet är att männen ger sig själva företräde. De gör 
anspråk att representera människan och vill att kvinnor inom yrket 
skall bete sig på samma sätt som de själva, tala likadant etc. Det är 
alltid deras normer som gäller.  
 
A skulle kunna tänka sig att jobba mer med jämställdhetsfrågorna 
men vill inte göra det ensam. Skriften Hela samhället från Boverket 
har hon läst från pärm till pärm och satt lappar på viktiga avsnitt. Den 
gav mycket inspiration och bekräftade mycket av vad hon tänkt 
tidigare och är bra att hänvisa till i diskussioner. Hon ser det som ett 
problem att männen inte är särskilt intresserade av jämställdhet. Det 
är t.ex. kvinnorna som åker på konferenser när temat är jämställdhet, 
fastän det är männen som skulle behöva det. A menar att det är 
viktigt med kunskaper för att ändra attityder eftersom attityder inte 
ändrar sig av sig själv. Men att tala om kvinnligt är uppenbarligen 
som ett ”rött skynke” för en del män. Att diskutera ensamma 
mammor, vet hon, kan få det att ”krypa i kroppen” hos en del män. 

Förankring bland kvinnor 
A är emellertid mycket noga med att förankra sina förslag bland 
andra kvinnor. Hon testar gärna frågor på andra kvinnor. För övrigt är 
det många kvinnor som tar kontakt med henne inte minst bland 
allmänheten. Hennes erfarenhet är att det verkar som om kvinnor 
tycker att det är lättare att ringa upp och tala med en annan kvinna. 
Dessa telefonsamtal är ett bra sätt att kommunicera med folk på, 
eftersom A menar att det är nödvändigt att få synpunkter från folk 
som bor i kommunen. Det finns annars en risk att massmedia styr 
eller att en planerare invaggas att tro att folk tycker som hon/han själv 
eller som vännerna. För A är det mycket viktigt att kommunin-
vånarna har inflytande på översiktplanen ”Det är inte en människa 
som gör en översiktsplan. Det är hela befolkningen, det går inte att 
en människa gör en översiktsplan. Det är inget man sitter där och 
skriver ihop så att säga, utan jag vill få ett engagemang”. När 
översiktsplanen för 1990 utarbetades var samrådsförfarandet om-
fattande. Bl.a. annonserades i pressen att de som arbetade med planen 
gärna informerade om den. Ett 30-tal olika föreningar hörde av sig 
och ville veta mer och blev därigenom involverade i diskussionerna. 
Människor av olika slag kom på så sätt i kontakt med översikts-
planearbetet, men hon kan inte märka att den unga kvinnliga genera 
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tionen är frimodigare och tar sig mer ton än den äldre. Hon kan tycka 
synd om unga kvinnor som verkar tyngas av sina små barn i mycket 
högre grad än deras män. 
 
Enligt A skulle man kunna föreställa sig att hennes yngre manliga 
kolleger, med det föräldraansvar många unga män tar på sig nu-
förtiden, skulle hysa en intressegemenskap med de s.k. kvinno-
frågorna, men så är uppenbarligen inte fallet. Dessa unga män är 
småbarnsföräldrar, som hämtar och lämnar barn på dagis, men i 
övrigt märks ingen skillnad i det sakinnehåll de arbetar med i sin 
profession jämfört med äldre män. 

Intressemotsättningar 
Planering handlar enligt A om att kompromissa och att se till att det 
finns utrymme för olika intressen på ett lämpligt sätt. Det är inte bara 
den kategori ”som bråkar hela tiden som ska få igenom sina in-
tressen på bekostnad av andra som lider i tysthet”. 
 
Den kommun A arbetar i är mycket mansdominerad. Det är det stora 
industriföretaget, jakt och fiske som är själva kommunen och dessa 
verksamheter dominerar männen helt, och så är kommunen uppbyggd 
från början. Det genomsyrar fortfarande samhället, och traditionens 
makt är stark. Därutöver menar hon att det finns många stereotyper 
som styr den fysiska samhällsplaneringen. En är myten om kärn-
familjen. Fortfarande finns den som ett ideal och i bostadsplaneringen 
slår den igenom som en stark norm. Det kommer igen när man disku-
terar fritidshus, där det förutsätts att det finns en händig man i 
familjen som mer eller mindre kan bygga huset själv. Det finns 
många människor som inte kan och inte vill snickra. Det är ett tradi-
tionellt manligt område och även om det finns kvinnor som kan och 
vill, blir t.ex. ensamstående mammor särskilt utsatta i ett sådant 
sammanhang. ”Gubbarna ville inte höra talas om kvinnor och att det 
finns de som inte har en man vid sin sida.” Denna fråga blev aktuell 
när diskussionen i kommunen handlade om att upplåta mark till att 
folk själva skulle få bygga sina fritidshus och skaffa sitt eget i mot-
sats till att bygga fritidshus i form av stugbyar, där stugorna skulle 
kunna hyras ut. Det visar, menar hon, aningslösheten bland män och 
att det finns en hel värld som män inte vet något om eller inte vill 
veta något om. 
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A:s riktmärke, när hon arbetar fram översiktsplaner, är att varje stads-
del skall kunna leva sitt eget liv och därför är det viktigt att kunna 
behålla butikerna. Det går inte att styra, men det går att se till att det 
alltid finns ytor som går att inreda till en butik i framtiden. Hon anser 
att man skall kunna gå till livsmedelsbutiken. Det skall inte behöva 
vara så att man är tvungen att ha bil och ge sig av till en stormarknad. 
Barnen skall ha nära till sina skolor och till affären. I ett sådan litet 
samhälle som det är fråga om i den här kommunen bör det, enligt A, 
vara självklart att barnen kan röra sig fritt utan att riskera att bli på-
körda, och de skall heller inte behöva bli skjutsade. 

”Det är mest killar som kör bilen ända fram” 
A:s resonemang leder fram till att kvinnor och män ofta har olika 
uppfattningar om bilismen. Hennes erfarenhet är att män driver 
frågan om bilarnas framkomlighet och de kan vara väldigt högljudda 
i debatten. Till henne hör folk av sig som inte alls ställer upp på ett 
ohämmat bilåkande. Hon tycker hon har sett många exempel på ”de 
här bilarna som kör upp på trottoaren framför ingångar. Det är mest 
killar som kör bilarna ända fram. Bilen är liksom deras klädsel”. 
Samtidigt är hon medveten om att även kvinnor kör bil, men hon 
uppfattar att de ändå ofta föredrar att gå till och från många mål-
punkter. Som exempel berättar hon om det gym som är beläget mitt 
emot hennes fönster och hur hon iakttar hur männen kör fram till 
porten medan kvinnor cyklar eller går. Hon tror inte kvinnorna tycker 
det är värt att ta bilen för ett par kvarters färd. På så vis ”har 
kvinnorna värmt upp lagom för att börja sin gymnastik”. 
 
Hon fick anledning att omsätta sina tankar i praktiken när man 
förändrade centrum i staden och gjorde en del gator enkelriktade, 
smalade av gator och dubblerade trottoarer. Det utlöste en fruktans-
värd hätsk debatt med många ”arga karlar” som tyckte att framkom-
ligheten blev dålig. Men också att äldre kvinnor kom fram till henne 
”på sta´n” och tackade henne eftersom de tyckte det var jätteskönt att 
något gjordes. Detsamma sa många småbarnsmammor, som tyckte att 
det varit så nervöst att ”gå på sta´n” tidigare och tvingats hålla ungar-
na stenhårt i handen så att de inte kunde springa iväg och riskera att 
bli påkörda. Själv menar hon att centrum har blivit mycket trevligare, 
mer levande och att det blivit en uppryckning med ”lördagskul” som 
drar till sig hela familjer. A:s koncept var att ”sila” bilarna genom 
centrum på gångtrafikanternas villkor och bredda gångytan på 
gatornas bekostnad. Det visade sig inte ha någon negativ betydelse 
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för handeln, tvärtom. Hon menar att männen som yttrade sig så oför-
behållsamt till bilarnas fördel hade fel. ”Gubbarna tar sitt, de tar ett 
själviskt utrymme. För att de kör bil mycket så tror de att alla vill ha 
det så”. 
 
Ännu mer uttalat mansdominerad blev diskussionen när det gällde att 
göra upp en skoterledsplan, dvs. var det skulle vara tillåtet att köra 
snöskoter. Hon upplevde att hon ”talade med halva kommunens 
befolkning dvs. alla karlar. Inte en kvinna var intresserad”. Hon 
menar att de som trycker på i debatten om skotrar talar som om de 
företrädde varenda kommuninvånare. I politiken och fackföreningar 
finns en manlighetskultur med symboler av typ ha sin egen stuga, ha 
en skoter, jaga och fiske, som lägger sin hand över andra värden som 
kvinnor värnar om och är intresserade av som teater, konst och läsa 
böcker. När denna skoterplan utarbetades samlade hon folk byavis 
och inbjöd andra som var berörda, t.ex. djurskyddsföreningen och 
STF. I förväg hade skoterklubbarna fått lägga fram sina önskemål 
och så fick man diskutera sig fram till vilka leder man var överens 
om. Detta löstes vid sittande bord och lederna markerades med tape 
direkt på kartan. Under alla sammanträden som hölls dök bara två 
kvinnor upp. 
 
Att förflytta sig mellan olika platser handlar också om säkerhet och 
trygghet med tonvikt på kvinnors trygghet. Detta är en fråga som 
kommit upp under senare år och som diskuterats och i viss mån åt-
gärdats genom att några gångstråk lagts mer ljust och öppet och inte 
isolerat inne i några buskar. Upphovet var en diskussion mellan A 
och en kvinnlig kollega och A tror inte att hennes manliga kolleger 
skulle diskuterat på samma sätt eller drivit frågan. Men A anser att 
det finns mer att göra eftersom ”det är alldeles solklart att man är i 
underläge när man som kvinna går i mörkret alldeles ensam. Man är 
ju inte lika stark, bara det”. Tidigare har A mer uppmärksammat 
obehagliga gångtunnlar men ser nu också parker och gångvägar som 
något skrämmande, speciellt för kvinnor. Det har också kommit en 
offentlig debatt om brottsförebyggande planering som bidragit till att 
dessa frågor fått större aktualitet. 

Mål och medel 
Planeraren A är väl medveten om de skillnader som finns mellan 
kvinnor och män inte minst möjligheterna att utöva inflytande. Hon 
har erfarenheter, som berör henne själv som person, men också 
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kvinnor runt omkring sig. Miljön är mansdominerad och hon har att 
agera i den, och finna bästa sättet att göra ett så bra arbete som 
möjligt utifrån politiska direktiv och sin egen professionella kunskap. 
Hennes arbetssätt, hennes medel34, måste avpassas till denna kontext. 
Hon har kommit underfund med att det hon tycker är väsentligt 
utifrån kvinnors villkor rent taktiskt kunde uttryckas på annat sätt 
t.ex. istället för att påstå att kvinnor vill ha ett centrum i staden, där 
bilar inte tar allt utrymme, tala om de gående eller gångtrafikanternas 
behov. Då utesluts inte män, som hon menar kan ha nytta av samma 
åtgärder som gynnar kvinnor. Egna erfarenheter och omgivningens 
reaktioner har bidragit till att A utvecklat denna inbäddningsstrategi. 
De resonemang A för har fokus på människor, olika kategorier 
människor. Hon värnar om dem som riskerar att komma till korta och 
söker att utforma den fysiska miljön så att den skall fungera bra för 
dem i deras dagliga gärning. Det är mot denna bakgrund hennes mål 
med planeringen kan uttryckas som ”omsorg om det närliggande”. På 
så sätt hamnar den planering hon står för innanför den dominerande 
planeringsdiskursen, där det finns plats för de som försöker finna nya 
vägar för medborgarinflytande.  

Omsorg om det närliggande – exempel B 
En liknande strategi har en annan kvinnlig planerare, B, utvecklat, 
men hennes personliga erfarenheter och den omgivning hon arbetat i 
har varit mycket kvinnovänligare. Hon har haft kvinnor i sin omgiv-
ning som förebilder både som lärare och politiker med inflytande. 
Det politiska klimatet verkar att ha varit öppet för hennes idéer och 
de erfarenheter hon själv bär med sig som kvinna. De behov hon upp-
fattar att kvinnor har i dagens samhälle ser hon möjligheter att inför-
liva och arbeta med i det planeringsideal som vägleder hennes arbete. 

Ingen nackdel att vara kvinna och planerare 
Som arkitekt och planerare är B ofta ensam kvinna både bland 
beslutsfattare och i sin profession. Männen dominerar på konferenser 
och det tror B har präglat henne mer än vad hon är medveten om, 
men det behöver inte alltid var en nackdel. Det har gett henne möjlig-
heter att dra uppmärksamheten till sig. Man kan på något sätt spela på 
sin kvinnlighet och t.ex. tillåta sig att ha ett mycket öppet sätt, att 
våga vara personlig och gå i dialog med enskilda individer, att gå rakt 
fram i en diskussion och att inte vara rädd för att be om hjälp. Det 

 

                                                           
34 Här skall medel översättas med arbetssätt. När arbetssätt kopplas till ett mål betecknas 
det en strategi. 
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modet har B tillägnat sig under årens lopp. En god grund till det har 
hon fått genom att finnas på arbetsplatser där hon känt sig eftersökt – 
hon har uppmanats att söka jobben. Det har inneburit att hon drivit de 
frågor hon själv tror på. 
 
B menar att hon har nytta av sitt intresse för människor. Hon tycker 
att det är roligt att jobba ihop med politiker, att det är spännande med 
politik och funderar ofta över ”varför säger man nu så”. Politiker 
kan enligt henne vara mycket visionära och tänka okonventionellt, 
vilket är mycket inspirerande. B omnämner en positiv period i sitt 
yrkesliv när hon arbetade tillsammans med ett kvinnligt kommunal-
råd, som var intresserad av planeringsfrågor men också av de eko-
nomiska konsekvenserna. Själv anser B att man måste inse att mycket 
skall genomföras av personer som har begränsade ekonomiska 
resurser, och att det är väldigt viktigt att det som föreslås anpassas 
därtill. Hon tycker sig ha sett att många arkitekter inte har förståelse 
för ekonomiska spörsmål - ett svaghetstecken. 
 
Hon har från början skolats in i en förståelse för vad som har stor 
betydelse för kvinnor - kök, tvättstugor etc. - då hon redan i sin 
utbildning träffade och något år efteråt jobbade på en institution där 
en kvinnlig lärare var djupt engagerad i den sortens frågor. Annan 
kunskap och erfarenhet har hon fått genom sitt eget liv med fostran 
av flera barn och genom att lära sig koppla ihop yrkesliv, fritid och 
hem. Andra skickliga kvinnliga planerare finns också att knyta an till, 
t.ex. på Boverket. Dock har hon aldrig betraktat sig som en kvinno-
sakskvinna och drivit vissa frågor från en sådan position, utan lagt in 
sina synpunkter i planeringen så att de mer blir en naturlig del av 
sammanhanget. Jämställdheten finns med ”i mitt paket på annat sätt” 
än att lyftas fram direkt. På ett sätt tycker hon själv att hon tagit 
avstånd från kvinnor som ensidigt fokuserar på kvinnofrågor och i 
stället betonat att det handlar om att få in synpunkter från alla typer 
av människor, unga och gamla, kvinnor såväl som män. Hon har inte 
speciellt uppmärksammat könsproblematiken utan tycker det är mer 
angeläget att fokusera svaga grupper: barn, äldre, invandrare och 
udda människor. Utifrån den ståndpunkten anser hon att det är nöd-
vändigt att undvika segregation och att se till att bostadsområdena har 
olika upplåtelseformer. Ett sådant helhetstänkande ligger troligen 
nära en kvinnas sätt att tänka, menar B. 
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Dock skillnader mellan kvinnor och män 
Dock har B erfarenheter av att bli särbehandlad som kvinna och är 
mycket irriterad över det. Som kvinnlig beslutsfattare för t.ex. bygg-
lov blir hon en viktig person för vissa personer, mest män. Hon har 
dock märkt att manliga kolleger oftare blir inviterade av bygg-
branschen och har större benägenhet att acceptera dessa inbjudningar. 
I det avseendet blir hon som kvinna ett besvär för byggarna. De för-
söker undvika att bjuda in henne till sammanhang där den manliga 
gemenskapen manifesteras, inte främst i själva konferensen utan i 
bastubad, fisketurer, idrottsevenemang som också ingår. Hon vet till-
fällen då man i förväg kontrollerat att hon inte kunde delta just de 
dagarna. Hon har tagit upp det med de som stått bakom inbjudan var-
vid de ser lätt besvärade ut. ”Detta är ojämställt,” menar B. Det är 
också en erfarenhet hon delar med andra kvinnliga planerare. Sam-
tidigt menar hon att kvinnor inte lika lätt låter sig påverkas av att 
någon försöker skaffa sig en förmånlig position genom den sortens 
agerande. 
 
B menar att kvinnor och män arbetar i ”olika skalor” i sin planerar-
roll. En kvinna skulle t.ex. aldrig rita tornet i Malmö, ett planerat 
hotellbygge vid Öresundsbron. ”Kvinnor är i regel inte de som tar 
initiativ till de här häftiga stora projekten, utan jobbar ofta i det 
lilla.” Kvinnor ligger mestadels lågt och engagerar sig mer i de 
”små” frågorna. Hon har lagt märke till att när kvinnor presenterar 
sina förslag i samband med en tävling, visar de i regel stor inlevelse 
och engagemang. Något hon tycker att kvinnor skulle utnyttja i ännu 
högre grad. Kvinnor har också bättre människokunskap än män, då de 
har ett större intresse för människor och är bättre på att läsa av andra 
människors reaktioner. Hon har erfarenhet av att män, när de fattar 
beslut, rationaliserar och vill få igenom snabba beslut. De ”ser inte så 
mycket till helheten”. På en annan punkt har hon också upptäckt 
skillnader mellan kvinnor och män rent generellt. Det gäller estetik, 
något som verkar ligga nära kvinnor. Kvinnliga politiker är mer 
lyhörda än manliga för frågor som rör estetik och gestaltning. Män 
ser mer till det funktionella och tycker att estetik och gestaltning är 
lyx som kostar alltför mycket. Är det så i Sverige att ”det räcker att 
man är hel, varm och ren”? Att tillfredsställa själen ligger inte så 
nära till för en man, tolkar B det som. 
 
Ett exempel på att kvinnors intressen inte understöds på samma sätt 
som män rör fritidsverksamhet. Kommuner är mycket mer bered-
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villiga att satsa på pojkars intressen än flickors. Det är något som B är 
mycket frustrerad över och försöker ändra på i olika sammanhang. 

Planerarrollen innebär att föra en dialog på olika fronter  
Hennes erfarenheter av samråd är för det första att folk i allmänhet är 
intresserade av detaljer och därför är det svårt att få ett engagemang i 
översiktsplanefrågor. För det andra att ju mer glest ett område är be-
bott desto större intresse visar de boende för sin miljö. För det tredje 
har kvinnor och män lite olika beteende vid samrådsmöten. Ofta är 
det en arg man i 60-70-årsåldern som anger tonen med följd att folk 
tystnar. Då gäller det att hantera den uppkomna situationen genom att 
t.ex. vända sig direkt till andra i publiken, ha ögonkontakt med dem 
och att på så sätt uppmuntra dem att framföra sin åsikt. Ett annat knep 
är att medvetet stanna kvar efter mötet så att de som inte vågat säga 
något har möjlighet att komma fram efteråt. Det gäller inte minst 
kvinnor. 
 
Det är enligt B givande att ha samråd och hittills har alla samråds-
möten hon deltagit i givit upphov till så mycket stoff att de inneburit 
revideringar av det material som presenterats. Det har också hänt att 
hon anordnat samråd i så tidigt skede att planarbetet inte hunnit 
komma i gång i akt och mening att orientera sig om vad folk tycker. 
Överhuvudtaget söker hon plocka upp åsikter som förs fram i olika 
sammanhang och läser därför de lokala sidorna i tidningen noga. Det 
är inte ovanligt att föreningar söker upp henne och ber henne med-
verka vid ett möte, och hon svarar aldrig nej även om det ibland 
känns tungt och tar tid på kvällarna. Men eftersom dessa kontakter är 
så givande ställer hon upp på sin fritid. Detta kan ibland var på 
gränsen till att komma in på politikernas fält eftersom deras uppgift 
är att representera kommuninvånarna. 
 
Datorerna och att skicka och ta emot e-post har underlättat möjlig-
heterna till kommunikation med både allmänheten och medarbetare. 
Dock tror inte B att de kan ersätta det personliga mötet. Det finns en 
tendens till att när en kommuninvånare skickar ett brev - t.ex. e-post - 
är det mycket kritiskt och skarpt formulerat. Mötet på tu man hand 
blir vänligare och skapar en bättre och kreativare dialog. 
 
Den översiktliga planen uppfattas ofta som abstrakt och svårtill-
gänglig för de som inte är insatta i planeringsfrågor. Om kommun-
invånarna skall kunna dras in i arbetet mer än hittills finns en ut-
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manande pedagogisk uppgift. B försöker att till de obligatoriska 
kartorna, som visar markanvändningen i framtiden, knyta beskriv-
ningar i ord om det framtida samhället som kartorna är ett resultat av. 
Kartorna skall stå i samklang med dessa visioner. För att bli mer 
pedagogiska är det också möjligt enligt B att göra enkla kartor med 
inritade pratbubblor.  
 
Att möta allmänheten ingår således i planerarrollen. Som chef ingår 
också att leda arbetet i kommunen på denna front och själv betecknar 
hon sig som en körledare och inspiratör för sina medarbetare. Hon 
ritar inte själv planerna längre utan hennes uppgift är att tolka de mål-
sättningar som lagts fast och förmedla dessa vidare till sina med-
arbetare, mestadels till konsulter. Små kommuner arbetar i hög grad 
med konsulter. För att det skall fungera krävs att man har täta möten 
och utvecklar en aktiv dialog. I den mindre kommunen tvingas 
tjänstemännen också till ett intensivt samarbete för att planmaterialet 
skall hinna bli klart i tid. Samtidigt lär de som enskilda experter av 
varandra, byter erfarenheter och tar till sig viktiga synpunkter. 
Tidigare dominerade de ”hårda bitarna”, de var utslagsgivande i 
planförfattandet. Nu är en omsvängning på gång, enligt B, så att de 
sociala frågorna kommer in mer och mer.  
 
Att arbeta över gränserna mellan olika förvaltningar i projektform 
tycker B är den perfekta arbetsformen. Det är både viktigt och roligt. 
Det går lättast att förverkliga i en liten kommun, 20 000 invånare är 
en bra skala i det sammanhanget. All personal har då troligen ett 
gemensamt fikarum där de möts och snabbt kan utbyta tankar och det 
underlättar att gå från tanke till handling. 

Vision om det offentliga rummet 
För en planerare gäller det att ha en uppfattning om vilket samhälle 
man vill skapa. I en mindre ort, som B arbetar i, menar hon att ut-
maningen ligger i att se till att orten får en egen identitet och att 
samhället fungerar hela dagen dvs. inte bara uppfattas som en förort 
till en större stad. För att åstadkomma detta krävs ett levande 
centrum, som fungerar som en mötesplats med affärer och boende i 
en trevlig blandning där småskalighet och mångfald är syftet med för-
nyelsen. Andra nyckelord som B uttalar är att planera för ”ett boende 
kopplat till det gröna i miljön” och ”att bryta ner skalan till en 
mänsklig skala”. Den mänskliga skalan skall förstås som att kvar-
teren blir rimligt stora. Det innebär att de som bor där i princip skall 
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känna igen alla som bor i kvarteret, att det skall finnas en variations-
rikedom, att enheterna blir fattbara, vilket i kvantitativa termer 
innebär max 50 hus och en hushöjd på två till tre och en halv plan. 
 
Mycket av föreställningarna om hur samhället skall se ut i framtiden 
berör således hur det offentliga rummet skall arrangeras. T.ex. menar 
B, måste man fundera på  bebyggelsens gestaltning i det strandnära 
läget så att den marken inte uppfattas som privat. Området måste 
kännas öppet för alla. Ett annat exempel på denna strävan till öppen-
het och offentlighet konkretiseras i ett villaområde där kommunen 
medvetet lade ut en bred markremsa mellan gatorna och husen som 
gjordes till halvprivat zon dvs. ägarna till husen fick inte stängsla in 
markytan men uppmuntrades att plantera lökar, sätta ut blomkrukor 
och bänkar som kunde vara till glädje för både husägarna och de för-
bipasserande. Detta reglerades med ett skötselavtal: kommunen äger 
marken och husägarna åtar sig att sköta den. Det är nämligen skötseln 
som är ekonomiskt betungande för kommunen. Det kan finnas en risk 
att göra detsamma med stora grönytor i ett bostadsområde, menar B. 
Det kan leda till att den samfällighet som ansvarar för skötseln börjar 
betrakta området som privat mark eller privat lekyta, vilket kan leda 
till att man kör bort de som kan betraktas som obehöriga.  
 
I sin vision om ett bra planerat samhälle vägleds B av grannskaps-
idéerna, att de viktigaste funktionerna skall finnas tillgängliga i 
grannskapet. I det ligger att barnen skall känna sig hemma i sitt eget 
område där de kan gå på dagis, förskola och skola. Barn skall inte bli 
främmande för sitt eget område genom att skjutsas till andra skolor 
utanför sitt eget närområde. Profilskolorna dit barnen kommer från 
olika håll motverkar den tanken, menar B. 
 
För att det skall finnas tillgängliga och attraktiva offentliga rum ar-
betade man i kommunen med att skapa mötesplatser för ungdomar. 
Ungdomar kan lätt känna sig anonyma i vissa miljöer och därför letar 
de efter en plats där de kan ”hänga”. För att åstadkomma en sådan 
plats byggdes ett litet uterum på ett litet torg, en paviljong med tak 
över och sittbänkar, vilket mycket snabbt drog till sig ”ungar”. Där-
med behövde de inte längre stå i portgångarna för att få tak över 
huvudet. Likaså byggde man om ett värmeverk till en musikskola 
som också var öppen för ungdomarna på kvällarna. Det blev också en 
samlingspunkt. På det viset kan man få ungdomarna att tillbringa 
kvällarna och helgerna i det mindre samhället ytterligare något år 
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innan de ger sig av till den större staden på kvällarna. ”Det är guld 
värt” menar B. 

Gaturummet - trygghet och trafik 
Samtidigt som det offentliga rummet skall vara öppet för alla in-
vånare skall det uppfattas som tillgängligt och tryggt. Enligt B är det i 
det sammanhanget viktigt att motverka besparingskampanjer på be-
lysningen utomhus. ”Att släcka varannan gatlykta är helt fel.” Fönst-
ren skall vara upplysta så att det märks att det finns folk hemma och 
så att det upplevs och fungerar som en social kontroll av alla ytor. 
 
Utformningen av gång- och cykelstråk skall ske så att folk känner sig 
säkra och trygga. Det innebär belysning i parker eftersom dessa stråk 
ofta förläggs dit. Busshållplatser skall vara upplysta och de får inte 
placeras i ett avsides läge. Under en period hände en det otrevligheter 
vid ortens busstation vilken låg lite vid sidan om bostadsbebyggelsen. 
Det åtgärdades med att platsen gjordes trivsammare, bl. a. fick 
kiosken en liten uteplats så att folk hade möjlighet att slå sig ner och 
t.ex. äta en korv. I den mån det förekom vandalism åtgärdades den 
omedelbart. Det var en korrekt strategi gentemot ungdomarna, menar 
B. De märkte att någon brydde sig och därefter blev skadegörelsen 
mycket liten. Resultatet blev att folk stannade upp mer än tidigare 
och inte fick lika bråttom därifrån.  
 
Ur trygghetssynpunkt söker B få till stånd att gaturummet utformas så 
att man i största möjliga mån kan undvika tunnlar för gående och 
cyklister. Gångtunnlar betrakta hon som en nödlösning och när de 
finns skall de vara uppfyllda med ljus och rymd och inte vara för 
långa. Övervakningskamror kan var ett alternativ om man inte kan få 
till stånd en trygg miljö på annat sätt. Helst skall det finnas många 
människor som kan observera det som händer, men många ytor t.ex. 
vid industriområden är relativt avfolkade och det kan vara nödvändigt 
med en passage och då är en kamera ett bra tekniskt hjälpmedel. 
”Finns det inget alternativ så är detta bättre än att inte göra 
någonting alls.” 
 
Vad gäller teknik som gynnar kvinnor kan B se att det finns plats för 
en hel del nytänkande. En idé hon stött på är en cykel som drivs med 
ett batteri som laddas i nerförsbackar. ”Suveränt.” Så kan cykeln 
utvecklas till ett lätthanterligt och billigt fordon som kan underlätta 
cyklandet i motvind. Framför allt kvinnor skulle ha nytta av detta 
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eftersom de cyklar oftare än män och har väskor på cykeln. Fler idéer 
om hur cykeln skall bli enklare att transportera saker på behövs, 
menar B. För korta transportsträckor borde det finnas en marknad för 
små billiga elbilar som inte tar mycket plats, inte förorenar och är 
lätta att hantera. Enligt B:s uppfattning finns det mycket att göra så 
att kollektivtrafiken blir snabb, billig och bekväm. Tyvärr är inte de 
enkla lösningarna, som inte kostar så mycket, utvecklade. B:s 
erfarenheter av att ha arbetat med trafikfrågor i hela regionen är att 
politikerna är alldeles för fixerade vid stora vägprojekt. Politiker 
engagerade i trafikfrågor är tillika män. 

Mål och medel 
Målet för Bs planerargärning är att skapa en fysisk struktur som har 
höga kvalitéer och som skall fungera för alla kategorier av invånare. 
Omsorg om det närliggande, om detaljer, avslöjar hur hon lever sig in 
i en viss grupps belägenhet. Skillnaden mellan kvinnors och mäns 
villkor och sätt att vara finns enligt henne själv med på ett självklart 
sätt. Hon har personliga erfarenheter, får inspiration från andra pro-
fessionella kvinnor, vilket hon hittills kunnat omsätta i det hon velat 
åstadkomma. Hon har funnit vägar innanför det etablerade ramarna. 
”Omsorg om det närliggande” förefaller vara en bra etikett på henne 
planeringsideal. Liksom för planerare A kan planerare Bs mål och 
medel, sätt att nå medlet, innefattas i den dominerande planerings-
diskursen. 

Jämställdhet – men hur och varför? 
Planerare A och B drev inte öppet jämställdhetsfrågorna. A var 
mycket medveten om kvinnors situation, att deras behov och in-
tressen inte tillgodosågs i samma omfattning som mäns och tog hän-
syn till detta i de planlösningar hon föreslog utan att direkt skriva 
någon på näsan hur hon tänkte. Det var en strategi hon utmejslat i den 
mansdominerade miljö hon arbetade i. Planerare B hade också en hög 
medvetenhet, men hade inte behövt utveckla en så tydlig strategi. 
Hon bedömde också den miljö hon verkade i som kvinnovänlig och 
hade möjlighet att driva de frågor hon ansåg vara befogade och ange-
lägna. Hon vävde in jämställdhetsaspekter utan att direkt problemati-
sera dem. Därav namnet inbäddningsstrategi. Men det finns också en 
grupp planerare som principiellt sett anser att frågor om jämställdhet 
är viktiga, men de har inte omsatt dessa till sitt eget verksamhets-
område, varken reflekterat särskilt mycket eller tagit itu med dem på 
ett mer handfast sätt. De intar ett försiktigt eller avvaktande förhåll-

78 

 
 
 
 

 



ningssätt. Samtidigt försöker de närma sig området eller tycker att de 
borde göra så. Deras strategi kan kallas ”kontaktsökande”. Några 
röster från denna grupp skall också få komma till tals. Det bör 
nämnas redan här att det är fråga om tre manliga planerare, men det 
går inte att utesluta att även kvinnliga planerare skulle kunna inta 
liknande positioner. 

Könsuppdelad statistik kan utgöra en god grund 
Planerare C är samhällsvetare och arbetar i en kommun där han anser 
att politikerna både är starka och intresserade, dessutom kunniga och 
kompetenta. Tjänstemännen har inte möjlighet att ta initiativ eftersom 
politikerna hela tiden förser tjänstemännen med uppdrag. Uppenbar-
ligen har ännu inget direkt uppdrag kommit om jämställdhet. Där-
emot har man arbetat med ett uppdrag som går ut på att försöka få en 
harmoni till stånd mellan ekonomiska, ekologiska och sociala för-
hållanden - socialt hållbar utveckling - och gett ut en rapport på detta 
tema. Varken politiker eller tjänstemän har fördjupat sig i en jäm-
ställdhetsproblematik men nu, tjänstemännen emellan, kommit fram 
till att genusperspektivet skulle kunna komma in bakvägen genom att 
man främjar goda kommunikationer, utvecklar mindre orter och för-
söker skapa balans i servicen. Underförstått kan det tolkas som att 
sådana åtgärder kan skapa bra levnadsvillkor för speciellt kvinnor. 
Han föredrar begreppet genus och genusperspektiv p.g.a. att ”jäm-
ställdhet blivit en etikett, känns förbrukat, risk för att det står en upp i 
halsen, blir till intet förpliktigande, säger inget, blockerar mer. Jäm-
ställdhet blir som en mall inom vilken man rättar in sig i. Hindrar en 
från att gå under siffrorna”. Begreppet jämställdhet förknippar han 
med kamp mellan kvinnor och män och reagerar emot ett sådant sätt 
att tänka. Begreppet genus uppfattar han mer neutralt och anser att 
det inte behöver tolkas som att allt skall vara ”fifty-fifty” och därför 
är det ett befriande uttryck. Han gör också den bedömningen att be-
greppet ger bättre signaler till omgivningen, då erfarenheter från en 
diskussion om översynen av översiktsplanen kopplat till jämställdhet 
fick en av politikerna att hävda att ”Vi skall väl inte söka problem”. 
 
Som en följd av detta har han också kommit fram till att jämställd-
hets/genusfrågorna platsar mycket bra i diskussionen om socialt håll-
bar utveckling emedan de då blir avdramatiserade, och därigenom har 
möjlighet att få en viktigare roll än om de leder till starka känslor och 
motsättningar. Att han överhuvudtaget började tänka på jämställd-
hetsfrågor beror på att han var en av dem som yttrade sig över läns-
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styrelsens förslag till checklista. Förslaget väckte tankar och blev en 
väckarklocka. 
 
Samråd kring den nu gällande översiktsplanen ägde rum i alla då-
varande kommundelsnämnder, men om kvinnor i något avseende 
tyckte annorlunda än män är fördolt i protokoll om det ens kan 
avspeglas där. C säger ”Inte så konstigt att det mest kommer män om 
planförslaget är gjort som om alla vore män eller som om alla vore 
av samma kön”. Eftersom politikerna uttryckligen vill att det skall 
vara en stort deltagande från kommuninvånarna vid samråden anser 
han att också tjänstemännen måste ta en del av ansvaret för att så 
sker. Tjänstemännen måste vara en förmedlande länk mellan med-
borgarna och politikerna och ha en uppfattning om hur folk i olika 
stadsdelar förhåller sig till den fysiska omgivning de lever i. C menar 
att om planförslaget innehöll ett könsuppdelat material skulle fler 
kvinnor känna sig direkt berörda och därmed delta mer aktivt i 
planprocessen. Därför är också nästa steg att ta fram och redovisa 
könsuppdelad statistik i form av t.ex. flyttningsdata och pendlings-
data och jämföra det med riksdata. Det menar C skulle bli en god 
grund att stå på. 

”Det måste påverka innehållet i huvudet” 
Planerare D arbetar med översiktsplaner i en kommun, som för några 
år sedan genomförde ett projekt med studiecirklar, men var inte själv 
aktivt involverad. Han menar nu att dess studiecirklar har avsatt en 
del spår, ”de väckte ju intresse och visst engagemang ifrån vår 
politiska nämnd”. Hans uppfattning är att den här typen av projekt 
kan leda till att de förutfattade meningar, som var och en är bärare av, 
kan förändras. Detta är mycket viktigt eftersom dessa förutfattade 
meningar styr planerarna; vad de tänker, utreder och beslutar. Att 
påverka själva tankestrukturen är med andra ord ett sådant projekts 
väsentligaste uppgift. Frågan är naturligtvis då: Har detta skett? Det 
är svårbedömt och svaret blir: ”Ja, lite grand.” Till saken hör att 
detta problemkomplex inte ingick i den dåvarande arkitektutbild-
ningen och därmed finns ingen professionell grund att bygga på.  
 

 

I det programarbetet, som företagits inför den nya översiktsplanen, 
har grupper av politiker och tjänstemän tillskapats. Diskussionerna 
har varit mycket bra men ”vi kan väl säga att jämställdhet var nog 
ingen stor sak, men det finns ett lärande om sociala frågor, i det finns 
hela perspektivet från gubbstrukturen till att tänka på jämställdhet”. 
D hävdar att jämställdhet inte är någon lätt fråga. 
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Problemet för planerare, såväl som för många andra, är att informa-
tionsflödet är väldigt stort och arbetsuppgifterna inte medger någon 
tid att läsa in sig på nya områden. Eftersom information av det mest 
skiftande slag sköljer över tjänstemännen så blir reaktionen att allt 
tjockt läggs åt sidan medan det som är tunt, i bemärkelsen få sidor, 
kanske blir läst. Vid anblicken av Checklistan från Skåne menar D att 
den har ett format och innehåll som man snabbt kan läsa och eftersom 
”frågorna finns där kan man hoppa över texten och gå direkt in i 
frågorna”. Han ställer sig mycket positiv till enkla verktyg för att 
underlätta att man tar itu med något nytt. Checklistan har den för-
delen att man snabbt kan kontrollera att inget glömts bort. 
 
Om man nu inte hinner läsa kan det uppstå möjligheter att få impulser 
om jämställdhet i mötet med andra som driver dessa frågor inom eller 
utanför yrket. Det finns ett vardagsflöde och däri ingår dagstidningar, 
TV och närstående personer. För D:s del är en viktig inspirationskälla 
ett nätverk för översiktsplanering inom Kommunförbundets ram. Där 
har frågan om jämställdhet ventilerats. Detta måste tolkas som att 
själva den muntliga kommunikationen är en väldigt viktig som för-
medlare av nyheter, information, kunskaper, påverkan och menings-
utbyte planerare emellan. Nya tankar kan sägas ”processas” fram i ett 
nätverk av mänskliga röster. 
 
På Ds plankontor diskuteras ibland ärenden som kan få en udd i 
jämställdhet. I ett fall, som D refererar, kom man in på hur kvinnor 
kan tänkas uppleva staden. Närmare bestämt handlade det om att ett 
nytt resecentrum skulle byggas och att det innefattade planer på en 
lång tunnel under järnvägen. D opponerade sig mot detta och häv-
dade att en tunnel är obehaglig att använda, speciellt när det är mörkt, 
och förordade en bro över järnvägen. ”Om man nu ska lägga kanske 
50 miljoner på att bygga, eller vad det nu kan kosta att bygga den 
där tunneln, ska det vara något bra man ska investera i.” Kvinnors 
obehag att röra sig i vissa miljöer när det är mörkt har också föranlett 
honom att förespråka bättre belysning på cykelvägarna kring sjuk-
huset, där många kvinnor arbetar. När det gäller andra sakområden, 
som han bedömer att kvinnor har stort intresse av, är miljöfrågor. 
Han nämner som exempel Agenda 21 och att de finns många kvinnor 
som arbetar på Agenda 21-kontoret i kommunen. Han förklarar det 
med att kvinnor är mer intresserade av framtiden i ett längre per-
spektiv och på ett annat sätt än män. Agenda 21 bygger på ett över-
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levnadsperspektiv, som kan ställas mot många mäns prioriteringar av 
motorvägar och höghus. Trots att D iakttagit vissa skillnader i hur 
kvinnor och män förhåller sig till olika samhällsfrågor, tror han inte 
att saker och ting blir bättre av att jämställdheten skall omsättas i en 
”representationsdel” dvs. att man eftersträvar att få lika många 
kvinnor som män i alla sammanhang. Han ”tror inte det beror på 
könet, utan andra saker avgör”. Däremot förespråkar han allsidighet 
i representationen i meningen att folk har olika bakgrund, eftersom 
”olika personer tänker olika”.  
 
Det han skulle vilja förverkliga är en stad och en stadsmiljö som 
inbjuder till en användning av staden så att den befolkas. Han vill ha 
mer torg och gaturum med en mängd verksamheter insprängda som 
drar folk. Han menar att människor söker sig till andra människor för 
att göra affärer och för att få underhållning - marknad och spektakel. 
Det skall helt enkelt vara trevligt och ”kul”. De oplanerade mötena är 
viktiga. Men han är ingen talesman av stora projekt eftersom de lätt 
leder till stora misslyckanden. ”Ett nytt samhälle utvecklar man lite 
åt gången.” Kanske det sista kan tas till intäkt för hur han bedömer 
integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i översiktlig planering. 
Det tar och måste ta sin tid. Detta är dock en tolkning och inte ett 
uttalande D själv gjort.  

Bra möten med medborgarna ger också utrymme för 
kvinnor 
Planerare E resonerar mycket om hur man kan nå ut till folk och hur 
man kan få med dem på förnuftiga planlösningar. Han ser sig själv 
som en ambassadör för de uppgifter han har på sin lott att förvalta i 
kommunen. Som ambassadör måste man kunna lyssna för att förstå 
en annan kultur dvs. den politiska kulturen och de olika kulturer 
kommuninvånarna är en del av. Hans erfarenhet är att lyssnande och 
samtal fungerar bäst i små grupper. Stora informationsmöten med 
mer eller mindre regelrätta anföranden lägger lock på folks lust att 
ställa frågor. Det senaste projektet med medborgarinflytande, som 
han och hans kolleger genomförde, innebar att de åkte runt i kom-
munen med en husvagn och gjorde ”nedslag” på 27 olika platser för 
att ge invånarna en chans att föra fram sina synpunkter35. Dessa 
nedslag eller stopp var annonserade i förväg, och det visade sig att en 
hel del människor stannade upp och började tala med dem och fram-
föra synpunkter av olika slag. De dagar det var fint väder och varmt 

 
                                                           
35 Omnämnt i tidigare avsnitt. 
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ute, och det gick bra att slå sig ner vid ett trädgårdsbord med en kopp 
kaffe, var det lättast att komma i samspråk. I förväg hade man kon-
struerat enkla blanketter där folk kunde skriva ner vad de ville föra 
fram. De som inte ville skriva själv kunde få hjälp av någon när-
varande tjänsteman. Lika många kvinnor som män engagerade sig i 
att föra fram sina tankar. En hel del synpunkter rörde trafikfrågor av 
olika slag. Alla som framförde synpunkter har så småningom fått ett 
personligt svar. Blanketterna skickades nämligen vidare till den 
förvaltning, som hade ansvar för det område som var berört, och 
olika tjänstemän fick i uppdrag att skicka ett svar med en förklaring 
av läget och vilka planer som förelåg. Cirka 200 personliga brev har 
skrivits och den sammanlagda tiden som gick åt för denna process 
var ett år. Detta initiativ uppskattades mycket av allmänheten. Flera 
av önskemålen diskuterades direkt med olika förvaltningar, vilket gav 
effekt. T.ex. tillkom ett Ungdomens hus i stadens centrum utifrån de 
synpunkter som ungdomar förde fram, likaså en lokal, där det går bra 
för olika band att repetera i. Lokalen har en konstruktion som innebär 
att ljudvolymen kan vara hög utan att några grannar behöver störas. 
Det kunde märkas en viss skillnad i flickornas och pojkarnas önske-
mål. Pojkarna ville t.ex. ha mer asfaltyta där de kunde åka roller-
blades på eller som underlag för basketboll. 
 
När det gäller vuxna kvinnor och män framkom några skillnader. 
Kvinnor förde gärna fram synpunkter, som hade att göra med 
trafiksäkerhet, det kunde vara fråga om obehagliga och farliga 
vägkorsningar, eller att de önskade få bort tung trafik genom byarna. 
Kvinnorna framförde också synpunkter som berörde barnen mer än 
dem själva. ”Jag tycker att kvinnorna kommer med sånt här, med 
trottoarer, säkerhet och trygghet.” Trygghetsfrågorna kunde bestå i 
att man ville ha bättre belysning i parkerna.  
 
E har den uppfattningen att kvinnor cyklar i större omfattning än 
män. Kvinnor vill cykla till och från jobbet, och han tycker att det 
verkar som om det ofta är mannen som disponerar familjens bil. I 
kommunen har nu utarbetats en cykelplan med målet att man skall 
kunna röra sig mellan olika orter. Det finns en lista med en prioritets-
ordning på vad som behöver åtgärdas för att planen skall förverk-
ligas. Totalt beräknas denna cykelplan kosta 60 miljoner kronor att 
genomföra och är tänkt att förverkligas inom en 20-årsperiod. Som 
jämförelse kan nämnas att en aktuell förbifart – en väg – runt ett 
mindre samhälle är kostnadsberäknad till 60-100 miljoner kronor. 
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Den politiska nämnden reagerade mycket positivt, framför allt de 
kvinnliga ledamöterna, när cykelplanen diskuterades. Männen gör, 
generellt sett, andra prioriteringar, menar E ”Det är trafik och bilism 
och sånt där, som ligger närmare männen”. 
 
Vad gäller själva termen jämställdhet vill E definiera den som att 
”man skall visa respekt för sina medmänniskor”. Hans uppfattning är 
att delarna gör helheten på så sätt att ”Det finns olika nationaliteter 
på jorden och det finns män och kvinnor, det finns barn och unga, 
och varje grupp är unik på sitt sätt”. Han tillägger att män har sina 
värderingar och kvinnor kanske sina och det gäller att respektera 
varandra, inte hindra. En checklista för jämställdhetsfrågor kan nog 
fungera som något att konsultera om man tänker rätt, men själv vill 
han försöka utveckla konsekvensanalyser inte bara om jämställdhet 
utan om miljö osv. Att mäta jämställdhet i siffror känner han ett visst 
motstånd inför. Han menar att man måste gå mer på djupet, måste 
sätta ord på vad det handlar om och försöka besvara frågor som: 
”Varför är det så? Vad kan man göra åt saken?” Hans grund-
läggande uppfattning är att man inte skall styra fram förändringar 
utan stimulera. Att styra skapar aggressivitet. Att stimulera är att ge 
förutsättningar.  
 
I kommunen har man ansträngt sig för att skapa ett attraktivt centrum 
i centralorten men samma målsättning finns också för alla andra 
orter. Där skall finnas gator och torg med planteringar och bänkar och 
en handelsverksamhet som lockar så att människor vill vistas där. Det 
skall finnas platser – mötesplatser – som människor söker sig till som 
järnvägsstationen, Ungdomens hus, biblioteket etc. och stråken, som 
förbinder dessa platser, skall var utformade med omsorg. Alla skall 
kunna cykla och gå och samtidigt känna sig säkra och trygga. Cykel-
stråken och grönstråken, som man jobbar med i grönplanen, skall 
integreras. Ledstjärnan i E:s yrkesgärning är att skapa en fysisk miljö 
som utformas med god kännedom om hur människor beter sig. Han 
hyser stor oro för dagens trend med försämrad service och att service 
i framtiden skall bli en lyxkonsumtion. Därför är målet med den nya 
översiktsplanen att utforma en plan utifrån såväl de fysiska som de 
sociala förhållandena, och här markerar E att det innebär en tyngd-
punktsförskjutning gentemot tidigare planer då det fysiska stod i 
centrum. I omsorgen om alla kommuninvånare innefattar E kvinnor-
na; i hans resonemang framträder de ibland som inlämnare av ifyllda 
blanketter om trafiksäkerhet eller som kvinnliga politiker som är mer 
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positiva till cykelplaner än män, men mest uppträder de i andra 
skepnader och andra kategorier som barn, ungdomar, invandrare, 
servicetagare eller ortsbor. 

Mål och medel 
Man kan knappast påstå att dessa planerare har uttryckt att ett mål i 
planeringen är att anlägga ett jämställdhetsperspektiv. Däremot är de 
inte direkt avvisande och kan se att det skulle kunna tillföra kvalitéer 
och att det ur demokratisynpunkt har sina poänger. De visar en 
öppenhet och har en beredvillighet att lyssna. Därav strategibegreppet 
”kontaktsökande”. Hos dem alla finns ett intresse för en social 
dimension och att arbeta så att man får en närhet med kommunin-
vånarna. De värjer sig mot tvång men ser positivt på att få den stimu-
lans ett jämställdhetsperspektiv skulle kunna ge. ”Enkla verktyg” kan 
vara till hjälp. Så beskrivet kan dessa planerare också på ett över-
gripande plan sägas omfatta planeringsidealet ”omsorg om det när-
liggande”. Det visar att innanför den ramen kan man arbeta på olika 
sätt och betona skilda saker. Jämställdhet kan finnas centralt, som för 
planerare A, eller relativt perifert som för planerare C, D och E. 

Sammanfattning: Tveksamheter och motsägelser 
Det skulle vara lättköpt att föra samman alla de som inte talar i 
termer av eller säger sig vara intresserade av att anlägga ett jämställd-
hetsperspektiv på fysisk planering till en kategori, och ställa dem 
emot de som anser sig vara övertygade om att det är ett både nöd-
vändigt och fruktbart perspektiv. I den senare gruppen finns de som 
läst, diskuterat och har mycket kunskaper förutom sitt engagemang. 
De föredrar måhända termerna kvinno-, köns- eller genusperspektiv. 
De har haft bättre eller sämre möjligheter att pröva sin tankar i en 
planerarpraktik. En del driver frågor om trygghet i det offentliga 
rummet bl.a. genom en förbättrad gatubelysning som konkret åtgärd. 
Andra lägger tyngden vid en bra bostadsmiljö med god service. 
Ytterligare andra kopplar frågorna till kvinnors möjlighet till egen 
försörjning/förvärvsarbete och pläderar för bra kollektiva kommu-
nikationer mellan bostads- och arbetsplatsområden. En hel del får 
aldrig möjlighet att omsätta sin tankar i den faktiska verkligheten. 
Det visar att i denna grupp som är ”för” jämställdhet existerar 
personer som har olika erfarenheter och har fokus inställt på skilda 
sakområden. Detsamma gäller de som inte anser att jämställdhet i sig 
tillför något nytt. Deras argument är av varierande slag och som detta 
kapitel visar är det inte lätt att göra en enkel kategorisering av dem. 
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Skall den i så fall ske efter vad de säger och vilka ord de använder 
eller efter vad de gör i handling utan att dessa handlingar omgärdas 
av en specifik retorik eller teori? Och mot vilken norm skall i så fall 
orden respektive handlingarna ställas? Dessa frågor får bli hängande i 
luften. 
 
Syftet med kapitlet är att utifrån enskilda planerares tankar ge en 
relief till de jämställdhetsprojekt som redovisades i tidigare kapitel, 
och att exemplifiera andra strategier att hantera frågorna på. Eftersom 
planerare som figurerar i detta kapitel ”ingenting gjort” som utåt fått 
beteckning en jämställdhetsinsats blir det deras sätt att reflektera 
kring problematiken som hamnar i centrum.  
 
Utsagorna om jämställdhet visar att det är ett ord eller ett begrepp 
som dessa planerare tycker är svårt att definiera. Det stöter på mot-
stånd, provocerar och skapar tveksamheter, mest tydligt bland 
männen Just p.g.a. avsaknaden av en bra och vedertagen definition 
kopplat till fysisk planering försöker de undvika det. Omskrivningar 
eller inbäddningar i annat som förknippas direkt med mänsklig akti-
vitet eller skilda befolkningskategorier är vanliga t.ex. genom att i 
stället för jämställdhet tala om sociala förhållanden. Inte sällan und-
viks ordet, eftersom de vet att det skapar irritation eller att de riskerar 
att själv bli stigmatiserad med konsekvensen att inte nå fram med sitt 
budskap eller få gehör för sina förslag. Just valet att inte använda 
ordet jämställdhet därför att det är laddat och i stället välja ”inbädd-
ning” är utslag av en neutraliserings- och omformningsstrategi. Allt 
tal om att kategorisera efter kön neutraliseras och sättet det sker på är 
att begrepp och innehåll omformas. Detta kan uppfattas som brist på 
mod eller att våga sticka av. Det vore en förhastad slutsats. Det kan 
också vara fråga om taktik eller en personlig genomtänkt ideologisk 
hållning. Givet det samhälle vi lever i med dess kvardröjande 
patriarkaliska struktur, inte minst inom fysisk planering, kan denna 
strategi i praktiken, när något skall förverkligas relativt omgående, 
vara mest framgångsrik. Den kan tillika vara insiktsfull i den 
meningen att kvinnors intressen inte i alla situationer behöver vara 
motsatta mäns intressen. 
 
Motsägelser och ambivalens lyser igenom i uttalanden både mellan 
enskilda planerare men också i en enskild planerares resonemang. 
Några accepterar trots allt beteckningen jämställdhet, någon vill 
hellre använda ordet genus. Någon vill omskriva det med helt andra 
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ord. Någon menar att checklistor om jämställdhet är bra för att kon-
trollera att man inte glömt något, andra vill ha en checklista som 
täcker ett bredare fält. Någon förespråkar kvantitativa redovisningar 
av den könsmässiga fördelningen vad gäller ledamöter i nämnder, 
samråd, anställda i gruppen planerare som arbetar med fysisk plane-
ring som ett första steg in på jämställdhetsfältet. Andra tycker detta är 
tämligen ointressant och vill ha förklarande resonemang om varför 
det ser ut som det gör etc. Någon kan i vissa sammanhang tycka att 
det är befogat att öppet tala om kvinnor som kategori, andra ”bäddar 
in” kvinnor i kategorier som gångtrafikanter, cyklister, invandrare 
och gamla. En del anser att kön kan ha betydelse, men inte alltid är 
det bästa analysinstrumentet, andra är ytterst tveksamma till att tänka 
i termer av kön överhuvudtaget. Någon tycker att det kan vara en 
fördel att vara kvinna; som minoritet i skrået kan man få uppmärk-
samhet och man bär på personliga erfarenheter som kan nyttiggöras i 
jobbet. Någon annan har som kvinna fått kämpa hårt för att bli res-
pekterad och utvecklat en tydlig överlevnadsstrategi. 
 
Det finns emellertid några drag i deras sätt att tänka och arbeta som 
kommer igen hos flertalet. Dels är det intresset för ett medborgar-
inflytande dels är det drömmen om det goda samhället. Innehållet i 
medborgarinflytande är långt mer utsträckt än att genomföra de 
obligatoriska samråden. De verkar ha ett genuint intresse för att 
samtala med folk, lyssna på dem och vilja fånga upp åsikter och goda 
förslag för att sedan sammanjämka dessa till en väl fungerande helhet 
som de flesta invånare skall vara nöjda med. Ingen grupp skall vara 
förfördelad. Det finns ett människointresse, något de anser politikerna 
inte längre har monopol på utan det är också planerarens ansvar. Här 
finns antydan till en viss konkurrens mellan planerare och politiker 
om vem som bäst representerar medborgarnas intresse. Det är natur-
ligtvis frestande att fundera på om engagemang i medborgarin-
flytande också är en förutsättning och ett första steg för att engagera 
sig i kvinnors villkor.  
 
Det goda samhället får inte minst gestalt i det attraktiva stadscentrum 
som planerarna försöker åstadkomma. Det gäller också de enskilda 
stadsdelarna. Dessa skall vara levande med många olika verksam-
heter och innehålla mötesplatser så att folk har lust att vistas där. Ord 
som småskalighet, variationsrikedom uppfattas mycket positivt. Alla, 
verkligen alla invånare, skall uppleva att de har en plats och är väl-
komna dit således också kvinnor oavsett om de kallas pensionärer, 
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stressade småbarnsmödrar eller ungdomar på väg till gymmet eller 
ridhuset.  
 
Det som också kommer fram så gott som genomgående är att dessa 
planerare, trots sin ambivalens, i något avseende är beredda att de-
finiera kvinnligt och manligt. I det sammanhanget har kvinnor för-
handsrätt till vissa typer av frågor t.ex. de som rör barn och omsorg. 
Det finns tydliga drag av en traditionell kvinnlighet och manlighet i 
den typen av utsagor. Vid en noggrann genomgång av intervjuerna 
utkristalliseras samma sakområden som ”kvinnliga” intresseområden 
som behandlades i Skånes checklista och i Norrköpings studiecirklar 
nämligen boende/närområde, säkerhet/trygghet, trafik/kommunika-
tioner, service, miljö, levnadssätt, social omsorg, medborgarin-
flytande i någon mån nya perspektiv och miljö. Utpekandet av dessa 
områdena motiveras med att det skulle gagna kvinnor om de lyftes 
fram och fick större genomslag i den fysiska planeringen. 
 
Kanske kan man påstå att det ligger i tiden att knyta kvinnlighet till 
dessa områden även om det bottnar i en traditionell kvinnlighet med 
rötter i en annan tidsepok. Kanske är det lättast men också relevant 
att uppfatta att dessa områden är speciellt viktiga för kvinnor. In-
tressant i detta sammanhang är att kvinnlighet inte på ett automatiskt 
sätt likställs med det dagens kvinnor står för. Det är vissa delar i en 
traditionell kvinnoroll som separeras ut och får epitetet kvinnligt. 
T.ex. att förvärvsarbeta, vilket det stora flertalet kvinnor i dagens 
samhälle gör, uppfattas inte som specifikt kvinnligt. 
 
Kanske markeras på detta sätt också kvinnors annorlundahet och kan 
i slutet av en tankekedja leda till att kvinnor betraktas som sårbara 
och som en svag grupp. Det är påtagligt att trygghetsfrågorna – fram-
förallt kvinnors – fått stort gehör. Som svag grupp är det rimligt att 
kvinnor behandlas på ett särskilt sätt, i vissa fall att de beskyddas. 
Kanske acceptansen av trygghetsfrågorna gör minst ingrepp i den 
dominerande diskurs som genomsyrar planeringsvärlden? Det förtar 
inte allvaret i de hot och den missaktning som kvinnor får stå ut med i 
det offentliga rummet och som alltmer kommer fram i debatten. 
Emellertid, om enbart dessa frågor lyfts fram finns risken att kvinnor 
kvarhålls som en svag grupp. Det moderna kvinnolivet rymmer 
mycket mer som vore värt att ta hänsyn till i planeringssammanhang.  
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Olika sätt att nå jämställdhet 
 
”En vision för framtiden bör alltså rymma ett offentligt samtal där 
män och kvinnor deltar på lika villkor och som leder till 
prioriteringar i planarbetet och i utformningen av det offentliga 
rummet, det må vara en storstad eller landsbygdskommun.”36

 
I denna mening finns en undertext som är fylld av förväntningar på 
att nyckeln till lösningen finns i en fördjupad demokrati. Den repre-
sentativa demokratin har inte lyckats införliva jämställdhetsaspekter 
inom olika sektorer trots att kvinnorna utgör 41 procent av fullmäk-
tigeledamöterna i kommunerna och 43 procent av ledamöterna i 
riksdagen (efter valet 1998). Flera forskare har funnit att det är svårt 
för kvinnor att få gehör för sina erfarenheter och krav vilket bl.a. kan 
förklaras med att gränsen mellan det privata och det offentliga dragits 
så att kvinnor har svårt att känna igen sig. Den representativa demo-
kratins könskontrakt innebär att kvinnor inte tillmäts samma värde 
som män37. Kvinnors tillkortakommande kan förklaras med att de har 
svårt att kombinera familj, hem, yrkesarbete och politik. Men även 
den politiska kulturen i sig ställer upp hinder. Kvinnor som engagerar 
sig i politiken möter inte sällan ett språkbruk, ett debattklimat och en 
prestigladdad atmosfär som skapar ett främlingskap. Detta kan leda 
till avhopp från kvinnornas sida38.  
 
En förutsättning för förändring som förts fram är att den praktik, som 
präglar kvinnors och mäns personliga liv till vardags, innefattas i den 
politiska och demokratiska sfären39. Kvinnornas egen organisering 
kan spela en viktig roll för att bräcka upp den rådande könsmakts-
ordningen. Detsamma gäller olika demokratiska experiment, vars 
syfte är att nå medborgarna och göra dem delaktiga i utformandet av 
samhället även om de inte specifikt är inriktade på kvinnor. De 
politiker/planerare, som på olika sätt för samtal med kommun-
invånarna och som aktivt försöker finna nya vägar att nå fram till 

 

                                                           
36 Friberg, Tora & Anita Larsson (1999) Om kvinnligt och manligt i planeringens köns-
neutrala värld. I Nordisk Arkitekturforskning 2.99, s.42. 
37 Pateman, Carole (1988) The Sexual Contract, Stanford University Press, Stanford, 
Calif. 
38 Pincus, Ingrid (1995) Varför avgår kvinnorna från kommunalpolitiken? 
Kvinnovetenskapligt forums skriftserie nr 4, Högskolan i Örebro. 
39 Pateman, Carole (1988) The Sexual Contract, Stanford University Press, Stanford, 
Calif. 
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brukarna för att få del av deras behov och önskemål och för att 
involvera dem i en planeringsprocess, kan sägas  vara en del i detta 
demokratiska experimenterande. 

Verktyg och strategier 
Att försöka finna nya sätt att få fler kvinnor involverade i planerings-
arbetet, så att deras erfarenheter nyttiggörs och deras krav tillgodoses, 
kan sägas vara exempel på demokratiska experiment. Många plane-
rare uppfattar det som svårt och efterfrågar därför enkla redskap eller 
verktyg för att få vägledning i hur man kan arbeta med jämställdhet i 
fysisk planering. Checklistor kan ses som svar på detta intresse sam-
tidigt som de uppmuntrar till ett intresse. 3R-metoden är ett annat 
exempel. Både checklistor och 3R-metoden har tillskapats för just 
detta ändamål. I båda finns uppmaningen att plocka fram könsupp-
delad statistik, något som verkar vara en trygg och ”objektiv” ingång 
att ta fasta på i ett första steg. Det innebär emellertid inte att man med 
dessa når de bästa resultaten. Avgörande tycks vara att skapa ett 
sådant engagemang att den process som sätts igång fortskrider. 
 
För att få en överblick av olika sätt att nå jämställdhet, som kommit 
fram i detta forskningsprojekt, presenteras dessa i nedanstående tablå. 
Det är fråga om en blandning av individuella strategier å ena sidan 
och öppet uttalade, mer kollektiva strategier å andra sidan. De senare 
har formen av utarbetade metoder och betecknas ofta av planerare 
som verktyg.  
 
Dessa strategier presenteras schematiskt. Översikten gör inte anspråk 
på att vara fullständig utan är tänkt att visa att det finns många olika 
sätt att gå tillväga. Ett antal exempel kommenteras mycket kortfattat. 
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 Öppet uttalad 

strategi/verktyg 
Individuell 

strategi 
Checklista X X 
3R-metod X X 
Utvärdering X  
Studiecirkel geogr X  
Studiecirkel social X  
Kvinnogrupp X  
Utbildning/Kurs X  
Samråd X  
Jämställdhetsplan X  
Nätdiskussion X  
Inbäddning  X 
Inbäddning, medvetet  X 
Avvakta – söka kontakt  X 
 

Figur 2: Strategier och verktyg för att nå jämställdhet 
 
Det kan naturligtvis diskuteras var gränsen mellan en öppet uttalad 
strategi och en individuell strategi går. Grundtanken här är att en 
individuell strategi formas av en enskild person och tillämpas av 
densamma, utan att den nödvändigtvis deklareras öppet eller dis-
kuteras med andra. En öppet uttalad strategi däremot genomförs av 
flera personer och kan ske i olika former t.ex. i ett avgränsat projekt. 
Därav följer att en del verktyg kan passa in i båda kategorierna 
exempelvis kan en enskild individ arbeta med en checklisa utan att 
göra sina kolleger uppmärksamma på det, men kan också göra det 
tillsammans med dem och ha livliga diskussioner. En studiecirkel kan 
knappas ske i lönndom eftersom den per definition kräver deltagare 
och blir då en uttalad och öppen strategi. 

Checklista 
En checklista är en förteckning med ett antal punkter eller frågor som 
den enskilda planeraren eller gruppen av planerare kan gå igenom 
och bocka av för att förvissa sig om att man har tänkt på att allt som 
kan vara relevant och att inget väsentligt tappats bort. Checklistor kan 
användas som förberedelse inför utarbetandet av en plan men också 
innan planen helt färdigställts. Företrädesvis är checklistorna enkla 
med lite text så att frågorna skall kunna uppfattas snabbt. Check-
listorna vänder sig till planerare, men kan också användas av 
referensgrupper eller studiecirklar. 
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Länsstyrelsen i Skåne har utarbetat en checklista för översiktlig 
planering och detaljplanering vilken kommunerna rekommenderas att 
arbeta efter. Den gavs ut år 2000. Denna checklista utarbetades av 
länsarkitekten och hennes medarbetare. Länsstyrelsen i Dalarna har 
också utarbetat en liknande checklista, LIKA, En checklista för jäm-
ställd planering (2001:10). År 1990 gav Uppsala kommun ut 
CHECKA listan, Checklista för jämställd planering, att användas 
företrädesvis vid planeringen av ett bostadsområde. Den utarbetades 
av en referensgrupp för kommunal planering i Uppsala som tillsattes 
år 1983. Den bestod av kvinnor som representerade olika kvinno-
organisationer, såväl partipolitiska som obundna. Gruppen arbetade 
med jämställdhetsaspekter på den fysiska planeringen. Denna 
checklista reviderades 2001 och har sedan tryckts i en ny version. 
Även Kvinnors Byggforum har konstruerat en likartad checklista 
kallad Den goda staden och den goda bygden ur kvinnlig synvinkel. 

3R – metoden 
3R - metoden har sitt namn efter de tre R som är första bokstaven i de 
tre orden: Representation - Resurser - Realia. Det är en metod för att 
få upp jämställdhet på agendan och ger anvisningar om hur man kan 
gå tillväga, nämligen att granska hur fördelningen av kvinnor och 
män är i olika församlingar (representation), och att granska inom 
vilka områden kommunen lägger sina resurser och hur mycket medel 
i form av tid, pengar eller rum som spenderas just på dessa områden 
och fördelningen på kvinnors och mäns intresseområden (resurser). 
Representation och Resurser svarar mot frågorna Vem? och Vad? och 
förutsätts kunna besvaras med en kvantitativ kartläggning. Det sista 
R, Realia, skall initiera en diskussion om Vem det är som får Vad och 
på vilka Villkor. Detta låter sig inte genomföras med en kvantitativ 
kartläggning och sifferexercis utan avsikten är att analysera vilka 
normer och värderingar som styr vilka verksamheter och ställer dessa 
mot kvinnors resp. mäns intressen. Metoden har utarbetats av tjänste-
män på Kommunförbundet och har vunnit spridning i en hel del 
kommuner. Metoden har bl.a. använts i projekt om översiktlig 
planering i Lomma, Simrishamn och Eslöv i Skåne men också i 
Umeå och Göteborg. Metoden är tänkt att användas i kommunens 
interna arbete och inom alla kommunala verksamheter. 
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Utvärdering ur jämställdhetssynpunkt 
En kommun kan vilja granska sin plan ur jämställdhetssynpunkt efter 
det att den färdigställts dels för att få en bedömning av planen dels 
för att ge vägledning för det fortsatta arbetet. Det faller sig då natur-
ligt att anlita en utomstående med expertkunskaper. Den utvärde-
ringen som görs kan sedan finnas tillgänglig i ett speciellt dokument. 
Först och främst tjänar utvärderingen som stöd för tjänstemän och 
politiker, men om det är ett offentligt dokument kan också allmän-
heten ta del av den. 
 
Utvärderingen i Kils kommun av processen i översiktsplanearbete 
rymde också dimensionen kvinnligt och manligt men hade inte detta 
som huvudsak. Helsingborgs kommun däremot har låtit granska sin 
översiktsplan ur ett jämställdhetsperspektiv som vägledning för 
framtida insatser. Resultatet har publicerats i ett speciellt dokument 
Jämställdhet i översiktsplanering, ÖP 2002, som har lagts ut på nätet i 
en länk från Helsingborgs kommuns hemsida40. Granskningen tog 
fasta på en diskussion om det uppifrån-perspektiv som präglar planen 
samt förde en diskussion om vad som kan betecknas som attraktivt 
vad gäller bostäder och dess läge. Skrivningarna om näringslivet, 
kulturmiljön och identitet, trygghet/säkerhet och trafikfrågor sattes 
också under lupp.  

Studiecirklar - geografisk representation 
Studiecirklar kring komplicerade samhällsfrågor och för bildning och 
kunskapsinlärning är en tradition i Sverige. Deltagarna i studie-
cirklarna är mestadels ”vanliga” medborgare. Studiecirklar om fysisk 
planering avspeglar en förvaltnings vilja att förankra planen hos kom-
muninvånarna, men också att få fram vad folk i allmänhet tycker är 
viktigt. Cirklarna utformas traditionellt så att cirkeldeltagarna får ett 
studiematerial. En cirkelledare för diskussionerna framåt samt håller 
eventuellt en inledning som blir starten på en diskussion. Ofta förvän-
tas att studiecirkelledaren har sakkunskap i ämne. Cirkelledaren kan 
också vara den som dokumenterar det som kommer fram vid 
träffarna. 
 
Länsstyrelsen i Östergötland initierade ett projekt om jämställdhet i 
översiktsplanering med studiecirklar som metod. Detta projekt 
genomfördes i Norrköpings kommun inför kommunens översyn av 
översiktsplanen från 1990. Riktlinjerna var att studiecirklarna skulle 

 
 
 
 

                                                           
 40 http://komun.helsingborg.se/byggnad/oversiktpl/J_Op1997.htm 
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vara baserade i olika stadsdelar och ha en jämn könsfördelning. 
Diskussionerna har dokumenterats i en rapport. 

Studiecirklar – social representation 
Dessa studiecirklar är i princip organiserade som i exemplet ovan 
men uppläggningen är något annorlunda vad gäller hur själva 
cirklarna är sammansatta. I stället för att de organiseras stadsdelvis 
gäller att de skall ha en specifik social sammansättning. 
 
Göteborg är en av de kommuner som har arbetat med studiecirklar 
inom fältet fysisk planering. Kils kommun i Värmland är ett annat 
exempel. Kil benämner sin plan Den mänskliga översiktsplanen. Med 
hänvisning till Agenda 21 och kretsloppspropositionen beslöt Kils 
kommun att revidera den befintliga översiktsplanen utifrån ett med-
borgarperspektiv. Kommuninvånarna engagerades i fem studiecirklar 
en vardera för kvinnor, män, unga, äldre och småbarnsföräldrar. Efter 
avslutat cirkelarbete hölls en dialogkonferens i maj 1995. Förslaget 
till översiktsplan blev inte dramatiskt annorlunda genom detta arbets-
sätt. Men planen är, enligt utvärderingen, mänsklig i bemärkelsen väl 
förankrad i ”de vanliga människornas vardagstillvaro”41. I utvärde-
ringsrapporten konstateras också att översiktsplanen kom att lägga 
större vikt vid ”mjuka frågor”, d.v.s. traditionellt kvinnliga områden, 
än vad som är brukligt42. 

Kvinnogrupper 
Organiserade studiecirklar har stora likheter med referensgrupper 
eller mer spontant bildade grupper. Ofta initieras de av en tjänste-
man/planerare som är mycket intresserad av att ta upp aspekter som 
kvinnor för fram. Utgångspunkten är att dessa planerare anser att 
kvinnors behov och önskningar inte kommer fram och diskuteras på 
ett sätt som skulle behövas. 
 
I Göteborgs kommun bildades på initiativ av ett par kvinnliga 
planerare en kvinnogrupp med uppgiften att bedöma och ge syn-
punkter på en ny bostadsbebyggelse. Ett annat exempel är Kils 
kommun, som drev studiecirklar och såg till att det i en av cirklarna 
bara fanns kvinnor. Ljungby kommun bildade bl.a. en kvinnogrupp 
som referensgrupp inför utarbetande av en fördjupad översiktsplan i 

 

                                                           
41 Brattén, Katarina & Bertil Lundberg (1996): Delaktighet och dialog. Översikts-
planering i Kils kommun på annorlunda vis. Arbetsrapport 1997:3. Högskolan i 
Karlstad. 
42 Ibid., s.28. 
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Ryssby. Ryssbyprojektet beskrivs som ”förenklad planering i PBLs 
anda”. Tanken var att förankra planen hos brukarna i området. Det 
ansågs viktigt att alla fick möjlighet att medverka. Särskilda insatser 
gjordes för att få med kvinnor i arbetet. Resultatet visar att kvinnor 
diskuterar på ett annat sätt än män och prioriterar frågor som miljö, 
trafiksäkerhet och lekplatsernas utformning. Enligt utvärderingen är 
orsaken till att så få kvinnor deltar i planeringssammanhang att det 
råder brist på förebilder, att kvinnor behöver mer tid för att planera 
sitt deltagande och att de är osäkra på vad de kan tillföra. 

Kurs för tjänstemän och planerare 
Kurser i detta ämne är tunnsådda. Nationellt ResursCentrum, ett 
projekt inom NUTEK, genomförde dels en högskolekurs i Karlskrona 
år 1996 dels en kurs i Gävle år 1997 på temat Samhällsplanering i ett 
könsteoretiskt perspektiv. 
 
Umeå kommun genomförde en kurs under 1999 för tjänstemän och 
politiker med avsikt att lyfta fram jämställdhetsaspekter i fysisk 
planering. Bakgrunden till projektet var att en remissinstans väckte 
frågan, varför kommunfullmäktige beslöt att göra en jämställdhets-
analys av den översiktsplan som antogs 1998. En konsult anlitades 
för att lägga upp kursen och för att fungera som kursledare. Avsikten 
var att fördjupa kunskaperna och att sätta igång en lärande process 
bland de som på olika sätt var involverade i att arbeta med översikts-
planen. En arbetsgrupp bildades av ett femtontal tjänstemän och 
politiker och enligt projektplanen skulle gruppen träffas ett antal 
gången under sju månader. 

Samråd 
Kommunen har skyldighet att ställa ut en plan för allmän granskning 
samt att bjuda in de som är berörda av en plan till samråd. Detta ingår 
i de normala rutinerna. Enligt många planförfattare är det oftast fler 
män än kvinnor som kommer till samråden och männen är också 
mest talföra. 
 

 

Det finns exempel på planerare som försöker motverka denna skevhet 
t.ex. genom att särskilt vända sig till kvinnor i inbjudan och att upp-
mana mannen i familjen att vara barnvakt. Ett annat sätt är att dröja 
sig kvar efter samrådet, för att då hinna prata med enskilda individer 
som inte velat eller vågat yttra sig i det större sammanhanget. Inte 
sällan gäller detta kvinnor. Ytterligare ett sätt är att om fler än en 
planerare deltar i samrådet kan en av dem räkna hur många kvinnor 
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respektive män som är närvarande likaså protokollföra vilka frågor 
kvinnor respektive män prioriterar.  

Jämställdhetsplaner för plan- eller stadsbyggnadsenheter 
Varje myndighet och i den varje avdelning är skyldig att upprätta en 
jämställdhetsplan om antalet anställda uppgår till minst tio personer. I 
jämställdhetsplanen skall anges hur jämställdhetsarbetet skall 
bedrivas, det kan röra sig om att utjämna lönenivån mellan kvinnor 
och män, att få in fler kvinnor på chefspositioner eller mer allmänt 
stärka det underrepresenterade könet. Det kan således också handla 
om att få in fler män i yrket. Jämställdhetsplanen betraktas därför 
mest som ett instrument för personalpolitiken. Det är emellertid också 
möjligt att i denna plan skriva in mål som mer berör själva innehållet 
i arbetsplatsens verksamhet. Så skedde i Göteborg, där ett par 
planerare tog direkt kontakt med kommunens jämställdhetsansvarige, 
som sedan ledde till att jämställdhetsdokumentet för stadsbyggnads-
kontoret infogade skrivningar under titeln Stadsbyggnadskontoret 
som servicelämnare. Där behandlades flera olika frågor som man 
bedömde vara viktiga för att speciellt kvinnor t.ex. en tryggare stad, 
bättre och säkrare kollektivtrafik, goda bostadsområden. 

Nätdiskussion 
I kommunerna pågår olika försök att använda internet för att ge 
service till invånarna och för att få kontakt med dem. Hemsidorna har 
syftet att ge information men också att fungera som ett skyltfönster åt 
kommunen. Det görs också en del experiment för att få en dialog med 
kommuninvånarna. Ett exempel är ett demokratiförsök i Kalix under 
beteckningen Kalix rådslag, vilket genomfördes i september 2000. 
Kalixborna fick uttala sin mening om ett förslag till centrumplan som 
upprättats av plan- och miljönämnden. Datorer fanns tillgängliga på 
kommunhuset, bibliotek, servicecentra och några skolor. Diskussion-
erna fördes också i andra former i öppna möten eller genom fax och 
brev. Åtta procent eller 1200 personer deltog, lika många kvinnor 
som män. Det var således inte ett rådslag om jämställdhet, men 
formen var sådan att kvinnor deltog aktivt, ett resultat de obliga-
toriska samråden inte brukar ge. Det stryker under att formen har 
betydelse för att få både kvinnor och män delaktiga43. 

 

                                                           
43 Wide, Jessika & Gunnel Gustafsson (2001) Lokal demokrati i förändring. Svenska 
kommunförbundet. Kunskapsöversikt nr 6, s.74. Bygger på Kalix kommuns hemsida 01-
01-14. 
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Inbäddning av jämställdhetsaspekter 
Då jämställdhetsaspekter fortfarande är laddade kan den planerare, 
som ändå vill förvissa sig om att dessa aspekter kommer med, själv 
medvetet göra en sådan analys, men utåt sett resonera i andra termer. 
Detta är en strategi där jämställdhetsaspekterna bäddas in i andra 
sammanhang. Genom att de döljs är det inte möjligt att följa resone-
mangen för en utomstående. Detta kan vara ett vanligt sätt att arbeta 
men det mycket svårt att uppskatta hur vanligt. 
 
Denna strategi kan också tillämpas mer omedvetet på så sätt att 
planeraren är noga med att tänka sig in i olika sociala gruppers 
situation och kombinera dem med egna erfarenheter ex. som kvinna 
och mamma. Jämställdhetsaspekterna kommer på så sätt in ”från 
sidan”. Även i detta fall är det svårt att bedöma hur och när denna 
strategi tillämpas men den är troligen mycket vanlig. Erfarenheterna 
från intervjuer med planerare, som har gjorts i detta projekt, visar att 
eftersom planerare överlag saknar professionella kunskaper om jäm-
ställdhet har de dock alla mer eller mindre åsikter och egna erfaren-
heter som får fylla dessa luckor. För att kunna bedöma om en plan 
har tagit hänsyn till jämställdhetsfrågorna fordras att innebörden i vad 
som avses med jämställdhet formuleras, även konkret, vilken därefter 
kan ställas mot planens innehåll.  

Avvakta – söka kontakt 
Enskilda planerare kan av en eller annan anledning ha kommit på att 
det ligger något speciellt i att lyfta fram jämställdhetsaspekterna. Här 
kan anas en nyfikenhet på om denna dimension skulle kunna tillföra 
något nytt till den översiktliga planeringen, och därför tar de gärna 
kontakt med personer eller sammanhang där dessa frågor diskuteras. 
Samtidigt agerar de försiktigt och många gånger avvaktande. Andra 
kommuner eller initiativ från länsstyrelsen, t.ex. med en modell eller 
ett speciellt sätt att arbeta, kan ge inspiration och ”väcka” en 
planerare. Konferenser på temat kan fungera på samma sätt. T.ex. 
ordnade länsstyrelsen i Skåne en konferens den 8 december 2000 
med rubriken Seminarium om jämställd planering. Länsstyrelsen i 
Östergötland arrangerade ett liknande seminarium Med kvinnoögon 
på samhällsplaneringen våren 1996 och Kommunförbundet en 
endagarskonferens på samma tema i maj 2000. 
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Sammanfattning: Ökad klarhet kräver dialog 
Det är nog ingen tvekan om att det är ovanligt att någon sätter ingång 
projekt eller utvecklar metoder för att anlägga ett medvetet jämställd-
hetsperspektiv i fysisk planering, i synnerhet översiktlig planering. 
Det är troligt att planerarna lämnar detta åt sidan då: 
 
• Det ingår inte i deras uppdrag från politikerna.  
• De finner inte frågan särskilt angelägen i förhållande till andra 

frågor. 
• De har inga kunskaper utöver de som förvärvats i deras privatliv, 

vilka inte utan vidare låter sig överföras i ett professionellt 
arbete. Jämställdhet/genuskunskap ingick inte i deras yrkes-
utbildning. 

• De anser sig sakna verktyg, vilket skall förstås som att de inte 
vet hur de skall gå tillväga när de konkret skall överföra allmänt 
tal om jämställdhet till området fysisk planering. 

• De är ovana att föra en dialog med grupper av kvinnor som 
organiserar sig utanför de etablerade partierna/organisationerna 
t.ex. som går på tvärs mot den etablerade höger-vänsterskalan. 
En politik för kvinnor är accepterad men inte att den kanaliseras 
genom en diversifierad kvinnorörelse som utmanar traditionella 
synsätt44. 

 
De kommuner eller snarare de planerare, som oftast av starkt person-
ligt engagemang försöker finna något sätt att föra jämställdhetsfrågan 
vidare, avviker från mängden. De anstränger sig för att hitta på något 
och riktar ofta blicken mot någon annan kommun, söker kontakt med 
andra planerare eller letar i artiklar och andra skrifter för att få in-
spiration. Ett fåtal har fått till stånd ett reellt arbete. Den enkät, som 
136 planerare besvarade om jämställdhet i fysisk planering, tyder på 
att många planerare har tänkt på frågan och ”i princip” anser att det 
verkar meningsfullt att arbeta med jämställdhet men tar inte ytter-
ligare ett steg. Dyker det upp något tillfälle, som de mer eller mindre 
snubblar på, kan en hel del mycket väl tänka sig att beakta jämställd-
hetsfrågorna. Samråd, inbäddning och kontaktsökande kan räknas 
som resultat av den sortens påverkan. Däremot, när det gäller att sätta 
igång studiecirklar, referensgrupper, kurser, utarbeta checklistor, 
genomföra en utvärdering, infoga i jämställdhetsplaner eller arbeta 

 
                                                           
44 Ibid., s.19. 
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systematiskt efter 3R-metoden krävs ett mycket medvetet förhåll-
ningssätt samt möjligheten att avsätta resurser i form av tid eller 
pengar. Det krävs också någon form av uppbackning. Allt tyder på att 
detta inte förekommer i någon större omfattning inom området över-
siktlig fysisk planering. 
 
En stötesten är att jämställdhetsdiskussionen i offentligheten ofta går 
ut på att kvinnor bör behandlas som om de vore jämställda och att 
innebörden tolkas som att kvinnor strävar efter att leva som män eller 
redan lever så. I vissa avseende är det inte enkelt eller självklart hur 
ett jämställt levnadssätt skall konkretiseras. Mot den bakgrunden 
framstår det som besvärligt att i den fysiska planeringen hantera att 
kvinnor och mäns villkor inte är desamma samtidigt som de bör vara 
desamma och förväntas vara desamma. Med andra ord finns det ett 
antal frågor, som kontinuerligt svävar i luften, och som behöver be-
svaras för att både politiker och planerare skall kunna arbeta reellt 
med jämställdhet nämligen Vad innebär ett jämställdhetsperspektiv i 
fysisk planering, inte minst översiktlig planering, och hur kan man 
konkret ta sig an det? Skall planerarna planera för likhet eller olikhet 
mellan könen? Vilken innebörd skall i så fall läggas i likhet och olik-
het? Det finns naturligtvis ingen som kan besvara dessa frågor ”rätt”, 
ingen har monopol på sanningen, men ett praktikorienterat rimligt 
svar bör kunna växa fram i en dialog mellan politiker, planerare och 
kvinnor vilket kräver utrymme för demokratiexperiment av olika 
slag.  
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Del 3 av Anita Larsson 
 

I denna del presenteras två kommunala fallstudier. Det ena – i Umeå 
kommun – utgör ett omfattande utbildningsprojekt för att kunna 
integrera jämställdhetsperspektivet i kommande översiktsplanearbete. 
Det andra – i Göteborgs kommun – omfattar ett flertal planprojekt 
där engagerade planerare utvecklat jämställdhetsfrågorna främst 
genom olika metoder för medborgarinflytande. Planerarnas reflek-
tioner har utmynnat i tankar som pekar mot ett ”jämställt” planerings-
koncept. I bägge kommunerna har man erfarenheter av att arbeta med 
3R-metoden i relation till översiktlig planering.  
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Umeå – en lärande process 
Detta avsnitt fokuserar på ett kommunalt utbildningsprojekt för att 
åstadkomma jämställdhet i den översiktliga planeringen. Projektet 
initierades i samband med att kommunfullmäktige i Umeå antog sin 
översiktsplan 1998 (Öpl 98). Projektet handlar om en bred utbildning 
som kommunens politiker ställde sig bakom. Det är ett i många av-
seenden unikt projekt. Inte bara åtskillig arbetstid sattes av utan också 
särskilda medel för att anlita en konsult som ledde arbetet under sju 
arbetsmånader45. 

Bakgrund 
Jämställdhetsperspektivet i arbetet med översiktsplanen kom upp 
först i slutskedet av planarbetet i och med att jämställdhetsutskottet i 
sitt yttrande inför antagande påpekade att jämställdhetsaspekterna 
saknades. Man beslöt därför att en jämställdhetsanalys av den an-
tagna planen skulle göras. Det antagna dokumentet tog upp ett antal 
följduppdrag i tre prioriteringsgrupper under Fortsatt arbete – kvar 
att göra46. Jämställdhetsanalysen ingick ursprungligen i prioriterings-
grupp II, men flyttades på inrådan av biträdande planeringschefen 
upp till prioriteringsgrupp I. Denna menade att om kritik riktats mot 
att jämställdhetsaspekterna i arbetet med Öpl 98 kommit bort, så skall 
man inte fortsätta på den inslagna vägen och göra en mängd fördjup-
ningar innan jämställdhetsanalysen genomförts. Resultatet blev att 
utvecklingen av jämställdhetsperspektivet togs upp först av alla de 
uppgifter som angivits i Öpl 98. Eva Grundelius anlitades som 
konsult47. Anledningen till att valet föll på henne var, enligt Eva 
Grundelius, hennes engagemang för den grundläggande frågan om 
varför vi inte har en hållbar utveckling. Jämställdhet ser hon som en 
del av begreppet hållbar utveckling när man ger begreppet en bred 
tolkning.  

 

                                                           
45 Projektets budget var på 370 000 kr, exklusive löner och arvoden till dem som ingick i 
arbetsgruppen. 
46 Umeå kommun (1998) Öpl 98, Översiktsplan Umeå kommun. s. 28. 
47 Eva Grundelius, i botten biolog, driver konsultfirman Helt & Hållet i Umeå. Under en 
tid arbetade hon på Kommunförbundet med frågor som berörde Agenda 21 och hållbar 
utveckling. 
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Utbildningsprojektets uppläggning 
Fyra tjänstemän i kommunen, både manliga och kvinnliga, tog till-
sammans med Eva Grundelius fram en projektplan48 för utbildnings-
processen. I den formulerades två övergripande målsättningar för 
projektet: 
1. Att göra en jämställdhetsanalys av Öpl 98 med hjälp av 3R-

metoden (metoden beskrivs utförligt i Del 2). 
2. Att starta en lärande process hos politiker och tjänstemän 

vars syfte var att jämställdhetsaspekter skulle integreras i 
framtida översiktsplanearbete.49 

 
Arbetet skulle genomföras av en grupp på cirka femton tjänstemän, 
främst översiktsplanerare, samt några politiker. Arbetet i gruppen var 
tänkt att genomföras i tre faser med följande innehåll. 
 
Fas 1: Utredning av Öpl 98 med hjälp av 3R-metoden. 
Fas 2: Litteraturstudier: Boverket och kommunförbundets 

kunskapsöversikter. 
Fas 3: Kunskapsuppbyggnad och tillämpning: expertmed-

verkan, nätverksbygge och övningsuppgifter.  
 
Enligt projektplanen skulle arbetet omfatta ca 25 sammankomster på 
omkring två timmar och sträcka sig över en period på sju månader, 
sommaruppehåll ej inräknat. Cirka en tredjedel av mötena skulle be-
stå av föreläsningar med någon inbjuden expert eller inspiratör. Dessa 
möten var avsedda för såväl den bildade gruppen som politiker i 
planeringsutskottet och jämställdhetsutskottet. Övriga möten var av-
sedda för enbart gruppen och skulle ägnas åt arbetet med 3R-metoden 
eller för diskussioner av de ämnen som aktualiserades genom före-
läsningarna.  
 
Arbetet följde till stora delar den upplagda planen, även om vissa 
förändringar skedde under arbetets gång. Framförallt tycks fas 2 och 
3 ha flutit ihop. Förhållandevis mycket tid ägnades åt diskussioner, 
t.ex. hur man skulle kunna åstadkomma ett jämställt remissarbete 
kring en ny handelspolicy. Diskussionerna ledde fram till slutsatsen 
att det inte går att beskriva ett ”jämställd läge” att planerar för, inte 

 

                                                           
48 Projektet finns utförligt dokumenterat i rapporten Grundelius, Eva (1999) Att genom-
föra jämställdhet i översiktlig planering – början till en lärande process. Vi har också 
fått ta del av en internrapport (Internt underlag för uppföljning och utvärdering: Projekt 
”Jämställdhetsanalys Öpl 98”) sammanställd av Eva Grundelius och daterad 00.06.15. 
49 Grundelius, Eva (1999) Att genomföra jämställdhet i översiktsplaneringen – Början 
till en lärande process. Bilaga 2, s. 1.  
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heller kan man definiera vad en jämställd plan är. Däremot kan man 
kvalitetssäkra processen så att män och kvinnor får lika mycket in-
flytande på planens utformning. Det uppnås genom ”att kvinnor och 
män i lika stor utsträckning är sedda, hörda, respekterade och del-
aktiga i alla viktiga led i planeringsprocessen”50. Ett sätt att kon-
trollera resultatet skulle vara genom så kallade ”jämställdhetskonse-
kvensbeskrivningar” (JKB)51. 
 
Arbetet skulle vara avslutat i december 1999. Man hann emellertid 
inte att inom uppsatt tidsram tillämpa de nya kunskaperna på på-
gående projekt som planerat. Projekttiden förlängdes därför till maj 
2000. Under våren 2000 skulle tillämpningen av jämställdhetskonse-
kvensbeskrivningar prövas. Projektet avslutades med att Eva 
Grundelius gjorde en utvärdering av processen som presenterades i 
det interna PM:et. 

Analysens uppläggning 
I september 2000 intervjuades för detta forskningsprojekts räkning 
sex av de tjänstemän som ingick i arbetsgruppen (fem män och en 
kvinna) samt Eva Grundelius. Urvalet av tjänstemän föreslogs av Eva 
Grundelius och respresenterar en skala av personer med varierade 
attityder till projektet, från förhållandevis negativa till klart positiva. 
Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant. Analysen illustreras 
därför med utsagor från intervjuerna återgivna så nära som möjligt 
det som faktiskt sades. Tolkningarna har skett genom att intervjuerna 
sorterats efter teman för att centrala aspekter för mer generaliserande 
slutsatser skall kunna lyftas fram för vidare analys. Avsikten är att 
mycket konkret och detaljerat lyfta fram de intervjuades reflektioner 
för att därmed öka förståelsen för vad denna typ av utbildningssats-
ning inneburit för synen på jämställdhet i översiktlig planering. Det 
har alltså gällt att få en bild av hur några av de inblandade tjänste-
männen påverkats av begreppet jämställdhet i t.ex. sin syn på relevant 
kunskap för deras planeringsarbete, vad nytt som tillförs planeringen 
genom jämställdhetsprojektet och hur planeringsprocessen påverkas 
därav. Likaså har det varit angeläget att veta hur planerarna ser på 
några av de teman som vi som forskare uppmärksammat som 
betydelsefulla tidigare i detta forskningsprojekt, t.ex. medborgar-
inflytande. 
 

 

                                                           
50 Ibid., s. 14. 
51 Ibid., s. 24. 
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Intervjupersonernas yrkesutbildning är blandad; en är civilingenjör, 
en lantmätare, en jägmästare och ett par har samhällsvetenskaplig 
utbildning av något slag. Någon har börjat som byggansingenjör men 
har vidareutbildat sig inom kulturgeografi. Ingen av de intervjuade är 
arkitekt men det har funnits med arkitekter i översiktsplanearbetet. 
Alla de intervjuade arbetar högt upp i hierarkin av befattningshavare, 
dvs. ingår i den grupp som aktivt arbetade med och hade inflytande 
över innehållet i översiktplanens olika områden.  
 
Eftersom projektet inleddes med att tillämpa 3R-metoden på den an-
tagna översiktplanen inleds genomgången här med redovisning av 
erfarenheterna från arbetet med den metoden. Gjorda erfarenheter har 
sedan lett vidare till en rad reflexioner hos de intervjuade kring repre-
sentativitet; hur man uppnår en bättre representation av kvinnor, vad 
som i praktiken uppnås och eventuella nackdelar. Därefter tas en rad 
teman upp som är relaterade till den andra punkten i projektplanen, 
nämligen att starta en lärande metod. Projektet fick inte det genom-
slag bland tjänstemännen som var avsikten. De intervjuades förklar-
ingar tas upp i nästa avsnitt. Slutligen sammanfattas erfarenheterna 
utifrån forskningsprojektets frågeställningar. 

Att arbeta med 3R-metoden 
Gertrud Åström som medverkat till att ta fram 3R-metoden på Kom-
munförbundet inbjöds att föreläsa vid gruppens första sammankomst. 
Trots större ambitioner genomfördes 3R-analysen bara delvis. Främst 
togs material fram för att belysa det första R:et, dvs. representation. 
Något material togs också fram för att belysa det andra R:et, resurser. 
Också förvaltningar som inte var respresenterade i projektgruppen 
ombads ta fram material.  

Vad man fick fram genom 3R-metoden 
En sammanfattning av resultatet av att belysa män och kvinnors 
representation med 3R-metoden presenteras här52. En enkät som 
gällde det översiktliga planarbetet gick tidigt i planprocessen 
(sommaren 1996) ut till alla hushåll. Den besvarades av 7 % av 
hushållen. Det var fler kvinnor (54 %) än män (46 %) som svarade. 
Ett antal frågeområden visade på markanta könsskillnader i upp-
fattningar, dock redovisas inte på vad sätt dessa uppfattningar skiljer 
sig åt. Män (67 %) hade däremot betydligt oftare synpunkter än 
kvinnor (33 %) på det planförslag som presenterades vid ett senare 

 
                                                           
52 Ibid., bilaga 4.  

106 

 
 
 
 



tillfälle. När det gäller namnlistor var män oftare initiativtagare 
(86 %) men kvinnor och män skrev på i ungefär samma utsträckning. 
På de möten som hölls med allmänheten om trafikfrågor med anknyt-
ning till Öpl 98 dominerade männen, de utgjorde ca 70 %. Detsamma 
gällde för samrådsmöten om Öpl 98 samt möten kring Botniabanan 
inom det översiktliga planarbetet. Männen dominerade som deltagare 
(mellan 65 och 90 %), när det gällde att yttra sig, som medlemmar i 
expertpanel och som mötesledare. På tjänstemannasidan dominerade 
också männen såväl i översiktsplanegruppen som i stadsbyggands-
kontorets bidrag till arbetet. Kvinnor var i majoritet (tre av fyra) 
endast i fråga om att ta fram kartor och illustrationer. När det gällde 
mäns respektive kvinnors medverkan i att ta fram underlag för Öpl 98 
var bilden den samma, dvs. männen dominerar inom de undersökta 
områdena grönstruktur och trafikplanering. De undersökta kon-
taktnäten kring dem som ledde översiktsplanearbetet förstärkte den 
manliga dominansen ytterligare. Det var bara den ansvarige för 
kulturmiljön som hade fler kvinnor än män (tre of fyra) bland sina 
externa kontakter. Politiska beslut om Öpl 98 togs likaså av mans-
dominerade församlingar (planeringsutskott, kommunstyrelse samt 
fullmäktige). Vad gällde illustrationer i Öpl 98 var män och kvinnor 
nästan jämnt fördelade på bilderna, men när man tittar på vad 
personerna gör på bilderna fann man ”inga överraskningar, de 
traditionella könsmönstren befästs”53.  
 
Den bild som representationsanalysen ger är alltså att män dominerar 
i de flesta situationer, även om inslaget av kvinnor inte är obetydligt. 
Den inledande enkäten t.ex. väckte fler kvinnors än mäns intresse.   

Meningsfullt att blicka bakåt?   
Anledningen till att man inte fortsatte 3R-arbetet genom att ta fram 
resursanvändningen var flera. Eva Grundelius framhåller, när hon ser 
på processen i backspegeln, att modet snabbt föll hos medlemmarna i 
gruppen när den första delen slutförts. Anledningen var att den poli-
tiska ledningen inte kunde ta emot den kritik som kopplades till syn-
liggörandet av den manliga överrepresentationen i det översiktliga 
planarbetet. Planerarna å sin sida framhåller att det var betydligt 
svårare att få fram siffror på resursanvändningen, och framför allt var 
det svårt att fördela den mellan könen. Men många framhåller också 
att de var angelägna om att förkovra sig inom jämställdhetsområdet 
och ville blicka framåt med tanke på kommande uppgifter. Att blicka 

 
                                                           
53 Ibid., bilaga 4, s. 4. 
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tillbaka genom att analysera den framtagna planen framstod inte som 
meningsfullt. Någon menar att det inte är speciellt svårt att konstatera 
hur det förhåller sig med jämställdheten om man tittar i ett bakåtpers-
pektiv – tiden är för dyrbar för att ägnas åt sådant. 
 
Arbetet med den första delen - representativitet – innebar trots allt att 
några fick upp ögonen för skillnader. Någon framhåller att han lärde 
sig tänka på ett annorlunda sätt genom metoden. En annan framhåller 
att arbetet med metoden bekräftade att jämställdhetsfrågorna inte tas 
riktigt på allvar. När man gick igenom vem som hade arbetat med 
olika saker, bildvalet osv. gavs belägg för att det fanns skillnader. 
Någon annan menar att det var självklarheter som kom fram, dvs. att i 
alla delar av processen dominerade männen.  
 
För andra var metodens värde begränsat. Det var främst inom sfärer 
där männen trodde att det råder jämställdhet som det kunde ske att 
någon blev överbevisad av 3R-metoden. Värdet kunde också ligga 
mer på ett generellt plan. Analysfasen innebar en lärande process 
snarare än att ge ett formulerat resultat. Någon tar fasta på 3R-
metoden som ett pedagogiskt verktyg för att göra det uppenbart för 
beslutsfattare att med en viss typ av representation följer en viss typ 
av beslut. Denna person betonar kvinnors ”ryggmärgskänsla” för 
omsorgsfrågor och uppoffringsvilja för miljön.  
 
Arbetet med 3R-metoden tycks ha påverkat fortsatt arbete i några av-
seenden. Som en följd av att man har blivit medveten om den ojämna 
representationen, kontrollerar man att både kvinnor och män ingår 
när nya arbetsgrupper bildas. Att göra så har blivit något av en 
”huvudfåra”. Man observerade också att 3R-metoden beträffande det 
andra R:et, dvs. fördelningen av resurser kunde föra tanken fel 
ibland. Att kvinnor har tillgång till och kör bil i mindre omfattning än 
männen kan uppfattas som ojämn resursfördelning som skall justeras 
så att kvinnor får samma möjligheter som männen att använda bilen. 
Men om målet i framtiden är ett mer uthålligt samhälle, då handlar 
det inte om att skapa en bättre representation av kvinnor som bilåkare 
utan om att eftersträva en framtida samhällssituation som passar en 
uthållig utveckling bättre, framhåller en av de intervjuade.  

Jämnare representation önskvärd 
3R-metoden har alltså främst lett till diskussion och reflektion kring 
representationens betydelse för jämställdhetsfrågor i planarbetet. Man 
vänder och vrider på argumenten för och emot en jämnare represent-
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ation och tar upp dess inverkan, både när man refererar till samtal i 
grupparbetet och vid själva intervjutillfället.  
 
Tanken på att en jämnare representation av kvinnor och män, bland 
tjänstemän och bland politiker, skulle kunna medverka till ökad 
”jämställdhet” i själva planen kommer fram i många intervjuer. I 
förlängningen på en sådan tanke ligger underförstått att kvinnor och 
män har olika intressen som inte ges möjlighet att slå igenom i 
dagens planering. En jämnare representation skulle innebära att de 
skillnader i värderingar och uppfattningar, som kan finnas köns-
mässigt, får man därmed ”på köpet”. Om antalet kvinnor ökar i 
mansdominerade grupper är chansen i alla fall större att man ser på 
arbetet på ett något annorlunda sätt, kanske t.o.m. att det kan bli en 
tydlig skillnad, menar någon.  
 
Någon menar att det inte behövs lika många kvinnor som män för att 
förändringar skall ske. Det gäller att få in nya beteendemönster och 
för det behövs inte så stor kvinnlig representation, det kan räcka med 
några stycken. Om tre av tio är kvinnor, så börjar beteendet luckras 
upp. Alla är dock inte övertygade om att ”jämställdheten” i själva 
planen ökar för att det blir jämnare representation i olika arbets-
grupper. Lika antal män och kvinnor innebär inte automatiskt att båda 
könen blir lika tillgodosedda. I en intervju framhålls att det krävs att 
både män och kvinnor har känsla för frågorna, samt är mottagliga och 
öppna för att diskutera dem.  
 
Den positiva synen på effekterna av en jämnare representation kan 
vara kopplad till att den yngre generation står för ett annat sätt att 
tänka som det gäller att fånga upp. Någon tror att ”en tjej på 25-30” 
tänker på ett annat sätt än han själv, ett sätt som det gäller att vara 
öppen för och lyssna på och som man inte automatiskt får avfärda.   
 
Det manliga respektive kvinnliga förhållningssättet är inte lika tydligt 
bland politiker, menar någon, och framhåller att politikers argument 
styrs främst av partipolitiken. Man kan se att vänsterpartiet driver 
jämställdhetsfrågorna mer än moderaterna. Det har inte så mycket att 
göra med könet på politikern.  
 
Bedömer man att män och kvinnor representerar olika utgångs-
punkter och tillför planeringen olika kunskaper blir aktiva handlingar 
för förändringar viktiga, t.ex. vid rekrytering av ny personal. En man 
framhåller att detta förhållande har blivit allt tydligare och utgör en 
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viktig fråga för honom i hans roll som chef. Han har medvetet 
rekryterat kvinnor i två fall av tre, ett handlingssätt han bedömer har 
påverkats av den lärande processen. Erfarenheterna av två nya 
kvinnliga medarbetare på trafiksektionen är positiva. Med den 
åtgärden är nästan hälften kvinnor.  

Ambivalens och rädsla inför förändringar 
Trots en mer eller mindre gemensam syn på behovet av jämnare 
representation, utöver det demokratiska kravet, röjer intervjuerna stor 
ambivalens både vad gäller möjligheterna att få in fler kvinnor och 
syftet bakom. En del ser problemet i att det finns för få kvinnor på 
poster som möjliggör för dem att ingå i vissa projektgrupper. 
Kvinnorna räcker helt enkelt inte till för att de skall kunna vara 
representerade i alla projektgrupper, därför kommer det att ta tid att 
få en jämnare representation, framhåller en person.  
 
Andra fokuserar på problemet att män dominerar i den organisation 
som finns och kan också skämta om situationen. Den sneda fördel-
ningen går inte att ändra på en dag, menar en man, och framhåller att 
han brukar säga att då blir det nödvändigt att göra sig av med sådana 
som han och släppa in yngre ”tjejer” som har ett annat sätt att tänka. 
En jämnare representation av kvinnor, genom att byta ut vissa män 
mot kvinnor bara för att männen inte har ”rätt” kön, kan emellertid 
uppfattas som orättvist mot dem som redan finns i en organisation, 
framhåller en annan man. 
 
Det finns också tvivel på, när det kommer till kritan, att alla omfattas 
av en vilja att släppa fram kvinnorna inom mansdominerade om-
råden. Som exempel tar någon upp arbetet med den nya Botniabanan. 
I det arbetet anser vissa män att det inte finns kvinnor med de rätta 
erfarenheterna, trots att det finns flera kvinnliga arkitekter och plan-
ingenjörer med samma formella kompetens. Problemet är att dessa 
kvinnor har mer rutinartade arbetsuppgifter eller är planhandläggare. 
Om dessa kvinnor sätts på nya arbetsuppgifter uppstår frågan vem 
som då skall göra deras jobb. Dessa kvinnors chef bedöms inte vara 
beredd att ta steget att släppa till kvinnorna för andra arbetsuppgifter. 
”Varför då” blir den fråga man måste ställa sig, framhåller denna 
person.  
 
Samtidigt som fler kvinnor efterfrågas just för sina kvinnliga erfaren-
heter kommer det fram i intervjuerna en rädsla för att planarbetet, 
genom åtgärder som synliggör kvinnorna, kan komma att bedrivas på 
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ett annorlunda sätt som blir störande. Någon menar att en kvinna som 
kommer med i en arbetsgrupp inte skall medverka som kvinna för att 
det skall bli jämställt, utan hon skall medverka för den fråga, som hon 
har kompetens för. På köpet erhålls emellertid ett kvinnligt synsätt på 
helheten, som kanske balanserar ”det manliga synsätt som normalt 
sett har gällt idag”. Kvinnor skall alltså inte provocera eller störa 
genom att lyfta fram jämställdhetsperspektivet utan kvinnliga vär-
deringar skall obemärkt inlemmas.  

Att representera det egna alternativt det andra könet  
Huruvida män kan företräda kvinnliga intressen, och vice versa, är en 
fråga som har varit uppe i gruppens diskussion, synpunkterna 
varierar. En planerare framhåller att en del av männen i gruppen 
menar att de mycket väl kan representera kvinnor liksom andra 
grupper i samhället. Män anser sig kunna representera kvinnor och 
hänvisar till att de nu är över 45, men att de tidigare varit ungdomar, 
studenter, sambo och småbarnsföräldrar och därmed har erfarenheter 
av olika stadier i livet. Men i den interna diskussionen har då fram-
hållits att dessa män har ändå inte varit kvinnor. Kan de då verkligen 
tillföra kvinnliga erfarenheter?  
 
Om nu kvinnor står för framförallt kvinnors intressen och män fram-
förallt för mäns intressen så kan det ju tolkas så att man uppnår den 
eftersträvade ”jämställdheten” i planeringen genom en jämn repre-
sentation. För en tjänsteman tycks just den jämna representationen 
var det slutliga målet. I avvaktan på att den uppnås genom medveten 
personalrekrytering, måste emellertid manliga planerare försöka 
tillägna sig insikter om kvinnors intressen och företräda dem i plane-
ringen. Det är vad man kan hoppas på att den lärande process som 
bedrivits på kontoret leder till, betonar han. Denna förändring ser han 
som ett första steg medan nästa steg, som skall ses i mer långsiktigt 
perspektiv, innebär att man får en jämnare fördelning av män och 
kvinnor i planeringen. Detta kommer i sin tur att föra in ett ”kvinnligt 
perspektiv”. Eftersom strukturerna ser ut som de gör idag, menar 
denne man, kommer det att ta tid och därför måste ambitionerna på 
kort sikt vara att ”få det här huvudet och några andra att också tänka 
på könsfrågor”.  
 
En annan tjänsteman resonerar i delvis motsatt riktning. Så länge man 
inte har goda faktiska kunskaper om vad som utgör skillnaderna 
mellan kvinnors och mäns intressen som en planerare kan tillägna 
sig, får man förlita sig på vad han kallar för ryggmärgskänslan och 
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som han tydligt ser hur olika aktörer agerar utifrån. Han har funnit att 
i den demokratiska processen finns många situationer där aktörerna 
”lutar sig tillbaks och känner efter”, varpå det kommer ett ganska 
spontant yttrande. Sådana yttranden, upplever han, påverkas mycket 
av vilket kön personen har. Han tror att det är just denna ryggmärgs-
känsla som ger en extra kraft och leder till att personen i fråga är 
särskilt uthållig i vissa sammanhang. Om den kraften inte finns så är 
man beredd att kompromissa med vissa värden på ett annat sätt. I 
arbetsuppgifter där processen är kort och man arbetar under tidsnöd 
är det särskilt viktigt med en jämn representation, både bland tjänste-
män och bland politiker, framhåller han vidare. I sådana situationer 
arbetar man mer spontant och risken blir således större att man får en 
negativ attityd till de frågor som en kvinna i samma situation skulle 
kämpa lite mer för. Denne mans förhoppning är att på sikt kommer 
kunskaper relevanta för planeringen att finnas som belyser faktiska 
skillnader mellan män och kvinnor, kunskaper som alla planerare kan 
tillägna sig oberoende av kön. Exempel på det senare kan man se 
redan idag, framhåller han. I större utredningar där man anlitar kvali-
ficerat folk finns det bättre förutsättningar. Bland dessa finns en 
självkritik när de gör utredningar och fler källor tas in, därmed be-
lyses genusperspektivet som en aspekt som man helt enkelt måste ta 
sig an. Därför anser han att i sådana sammanhang finns det, trots 
sämre representation av kvinnor, bättre förutsättningar för att få en 
allsidig belysning av planfrågorna. 

Den könsneutrala planeringen ifrågasätts 
De refererade resonemangen bygger på att det existerar en mer eller 
mindre jämn maktrelation mellan män och kvinnor, problemet är 
främst bristande kunskaper om kvinnors erfarenheter och intressen. 
För den intervjuade kvinnliga planeraren är emellertid den viktigaste 
frågan att kvinnor har inflytande. Det handlar alltså om att verka för 
jämn representativitet, och därmed mer makt, liksom för förändrade 
värderingar. Hon understryker att båda vägarna behövs. Hon tror att 
det tar väldigt lång tid att få förändringar till stånd om män skall bli 
talesmän även för kvinnor, hon bedömer att det målet ligger långt 
fram i tiden.  
 

 

Anser man att en ojämn representation medverkar till att det som 
uppfattas som kvinnliga intressen blir sämre företrädda i planarbetet 
är steget inte långt till att ifrågasätta den könsneutrala planeringen 
och de ojämna maktförhållandena. Ämnet kom emellertid inte upp 
spontant särskilt många gånger i intervjuerna. När det ändå kom upp 
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var det dock få som var beredda att argumentera för att dagens plane-
ring verkligen är könsneutral eller att män borde ha mer inflytande.  
 
En manlig planerare tvekar inte att slå fast att såväl detalj- som över-
siktsplanering är ”sen gammalt en typiskt mycket manlig sfär”. Han 
menar att det behövdes varken seminarier och diskussioner för att 
konstatera att det finns bastioner för män att försvara. Arbetet med 
3R-metoden bekräftade dessutom vad alla visste. Han har inte heller 
stött på några kollegor som medvetet ställer sig upp för att försvara 
dessa manliga bastioner ”det vore ju nästan självmord”. Samtidigt 
medger han att det kan handla om en läpparnas bekännelse, man 
säger en sak och gör en annan.  
 
En annan planerare framhåller att könsperspektivet genomsyrar det 
mesta, även det som vid första påseendet upplevs vara väldigt 
neutralt. Om man ”gräver lite” i frågan kan man hitta skillnader i 
könsperspektiv. Då visar det sig att vilket kön man har är av be-
tydelse, det är inte så könsneutralt alla gånger som man från början 
trodde. Han vill ha mer ”mångfald” i planeringen, med både kvinnor 
och män som medverkar. Då blir det ”en tvåfaldigare planerings-
värld än idag, inte för att den är enfaldig, men den är åtminstone 
enkönad”.  

Uppfattningar om ”manliga” och ”kvinnliga” områden  
Ett ifrågasättande av både den ojämna representationen och den köns-
neutrala planeringen bygger på att tillskriva män och kvinnor olika 
intressen och erfarenheter att tillgodoses i planeringen. De flesta 
ställer upp på ett sådant synsätt och tar upp olika exempel.  
 
Det kan handla om mer generella beteenden, att i nämnder och ut-
skott agera utifrån ”den här ryggmärgskänslan, om man nu har det 
som begrepp” betonar en planerare. En annan framhåller att hos 
kvinnliga planerare finns ett annat sätt att resonera och att uppfatta 
saker och ting. Många beskriver skillnaden i termer som ”mjuka” 
och företrädesvis kvinnliga värderingar samt ”hårda” och företrädes-
vis manliga värderingar. Ett mjukare samhälle bedöms som ett sam-
hälle, där också kvinnliga värderingar finns med i planeringen, 
värderingar som får påverka hur samhället utformas. Ett sådant sam 
hälle anses eftersträvansvärt, dagens samhälle hade sett annorlunda ut  
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om det funnits mer av dessa ”mjuka” värderingar och fler mjuka 
inslag i samhället.  
 
Det ”mjuka” samhället beskrivs också som det ”goda” samhället 
vilket dessutom är det ”jämställda” samhället. En tjänsteman menar 
att det goda samhället präglas av mindre bilåkande, och av bostads-
områden med handel i området, snarare än externhandel. Skulle 
arbetet bedrivas med ett ”jämställdhetsperspektiv fullt ut” skulle 
resultatet definitivt bli ett annat samhälle, menar han.  
 
Men i gruppen ingår också en manlig tjänsteman som ifrågasätter 
synsättet att kvinnliga intresseområden skulle vara de mjuka, 
vårdande, och omsorgs- och miljöinriktade samtidigt som män fram-
ställs som bara intresserade av att ”åka bil och tjäna pengar”. Den 
argumentationen ville han inte ställa upp på, den gör honom ”lite 
rosenrasande, faktiskt”. Han bedömer att också kvinnor är intresse-
rade av att tjäna pengar och att köra bil. Problemet är att resurserna är 
”ojämställt” fördelade, men det finns ingen skillnad i intressen och 
därmed finns inte specifikt kvinnliga frågor eller specifikt manliga 
frågor. Istället handlar de ”kvinnliga” frågorna om att kvinnornas 
livssituation skall förbättras och på så sätt skall kvinnorna få samma 
förutsättningar som män.  
 
Det manliga och det kvinnliga kan också handla om olika sätt att 
uttrycka sig språkligt, något en manlig tjänsteman uppmärksammat 
efter att ha lyssnat på en föreläsning om manlig och kvinnlig kom-
munikation. Insikten har lett till en intern diskussion, framhåller han. 
I det praktiska arbetet har han upplevt att det på grund av språket ofta 
blivit svårigheter. För honom som arbetsledare är det ett bekymmer 
att han helt enkelt missuppfattar en del kvinnor, inte för att han inte 
vill förstå dem, utan för att de uttrycker sig på ett annorlunda sätt.  
 
Att män och kvinnor intresserar sig för olika saker har kommit fram 
vid möten med medborgarna. Vilka frågor som presenteras styr 
intresset, menar någon. Ju mer av ”vägar och hårdteknik” som pre-
sentas, ju flera män ger sig till känna och ju mer av ”mjuka” frågor, 
ju fler kvinnor dyker upp. En kvinnlig tjänsteman ser män och 
kvinnors olika intressen med både humor och distans. Hon har regi-
strerat hur männen i översiktsplanegruppen föredrar att diskutera 
tekniska frågor kring Botniabanan som t.ex. kurvradier, trots att det 
handlar om en översiktsplan. Kanske är männens intresse genetiskt 
betingat, undrar hon.  
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Pågående arbete med handelspolicyn har fått en del att reflektera över 
manligt och kvinnligt beteende beträffande inköp. En av de ansvariga 
för att ta fram handelspolicyn framhåller att vad gäller handelsloka-
liseringar är det inte svårt att konstatera att det är skillnad i ”effekt på 
män och kvinnor” eftersom det är skillnad mellan män och kvinnor i 
deras sätt att handla, där finns en tydlig ”könsfråga”. En annan fram-
håller att dessa skillnader gäller vem som står för inköpen och har 
tillgång till bil. Utifrån dessa ”sanningar” borde man kunna arbeta 
aktivt när man skall ta fram en handelspolicy. En annan tjänsteman 
menar dock att det inte finns några dokumenterade kunskaper inom 
detta område utan att det rör sig om lösa antaganden. 
 
Transporter är ett område där det av många bedöms finnas klara 
skillnader i manligt och kvinnligt beteende. Kollektivtrafiken anses 
mest utnyttjad av kvinnor och bilarna anses mest utnyttjade av män. 
Skall det vara på det sättet, frågar sig en tjänsteman. En intervju-
person, som i många andra sammanhang är skeptisk till jämställd-
hetsanalyser i fysisk planering, medger att vad gäller just transporter 
kan det ha skapats en obalans genom att män som står för ”väldigt 
mycket betongtänkande” också har byggt upp vårt trafiksystem.  
 
Trygghet att röra sig i det offentliga rummet är ett annat område där 
man tydligt uppmärksammat kvinnors annorlunda villkor. Dels finns 
det en allmändebatt i idag kring ämnet, dels har man haft ett par fall 
av våldtäkt i Umeå som ytterligare lyft fram frågan och som upprört 
tjänstemännen. Det offentliga rummet uppfattas av någon som det 
enda ”som direkt har en könsaspekt”, eftersom det finns män som 
angriper kvinnor i parkerna. En manlig planerare säger att ”jag skulle 
gärna ta mig an en karl, som har angripit en kvinna” och han tycker 
det är tråkigt att det har gått så långt att det påverkar skötseln av våra 
grönområden. En annan tycker att det är fruktansvärt trist att kvinnor 
inte skall kunna vistas var som helst utan att känna sig osäkra i en 
stad som Umeå. Därför är det en viktig fråga att det offentliga 
rummet utformas så att kvinnor känner sig säkra, även om man bör 
försöka motverka osäkerheten var helst man kan, betonar han.  
 

 

Någon menar att det också handlar om att generellt öka tillgänglig-
heten så att kvinnor inte känner sig begränsade ”i vad man törs eller 
vill eller känner lustfyllt att göra” något som bedöms vara olika för 
män och kvinnor. För planeraren blir uppgiften att göra miljöer mer 
trygga genom att undvika dolda och mörka utrymmen. För trots att 
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statistiken visar att det egentligen inte ”är någon större fara” så är 
det upplevelsen som påverkar beteendet, framhåller denna person.  
 
Kvinnors säkerhet i den offentliga miljön är i hög grad aktuell i Umeå 
som en direkt följd av utbyggnaden av Botniabanan. Där planeras ett 
antal planskilda korsningar med järnvägen. Även befintliga plan-
skilda korsningar ses över. Jämställdhetskommittén har, tillsammans 
med Tekniska kontoret, gjort en inventering och ett åtgärdsförslag. 
Valet står många gånger mellan gång- och cykeltunnlar under järn-
vägen eller broar över järnvägen. Man har kommit fram till att gång-
tunnlar ur ett ”jämställdhetsperspektiv” knappast är önskvärda. Den 
frågan är ett tydligt och praktiskt exempel på att man tänker och 
resonerar annorlunda nu än för bara två till tre år sedan, framhåller en 
trafikplanerare. Parkeringshusens utformning har av liknande skäl 
kommit upp till diskussion. 
 
Som på många andra håll kommer också frågan upp vad som kan till-
skrivas kvinnor respektive män som kollektiv och vad som skall upp-
fattas som enskilda åsikter. Någon konstaterar att det är svårt att 
urskilja vad som är ”skillnad på person, och vad som är skillnad på 
kön” när man pratar om individer.  

Ensidiga strävanden kan leda till målkonflikter 
Att verka för jämställdhet mellan könen i den bemärkelse att kvinnor 
får lika tillgång till de resurser som män i större utsträckning har 
tillgång till kan göra att man kommer i konflikt med övergripande 
mål i planeringen. Det tydligaste exemplet gäller det faktum att 
kvinnor använder bilen i mindre utsträckning. Fler kvinnor som kör 
bil kommer i konflikt med det övergripande målet att minska bil-
trafiken. En person säger att man inte kan planera för ett kvinnligt 
eller ett manligt förhållningssätt till infrastrukturen, eftersom i ett 
jämställt samhälle så åker människor, oavsett om de är kvinnor eller 
män, i samma omfattning buss eller bil till t.ex. ett köpcentrum. En 
annan person frågar sig om syftet är att man skall få kvinnorna att åka 
mer bil eller om det gäller att förmå männen att åka mer buss. Sam-
tidigt inser han att om man menar att målet är att ”bilåkandet” skall 
vara jämställt, då kan man hamna ”väldigt fel”. En tredje person 
menar att på frågan om kvinnor skall köra bil lika mycket som män 
finns det inget bra svar, även om det är önskvärt. Det går inte att 
komma vidare utan frågan ”stannar alltid där”. 
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Samma frågeställning gäller också användningen av flyg som trans-
portmedel, eftersom det är fler män än kvinnor som utnyttjar flyget. 
En person säger att vad gäller flyget kan man på samma sätt ha två 
inställningar antingen strävar man efter att få fler kvinnor att flyga, så 
att det blir ”jämställt” eller så är flyg negativt ur miljösynpunkt och 
då bör man överhuvudtaget inte stimulera flyget särskilt mycket.  

En medvetandegörande process 
Efter arbetet med 3R-metoden skulle enligt projektplanen fortsatt 
arbete i gruppen främst utgå från ett antal föreläsningar av ex-
perter/inspiratörer. Nu blev det inte så. Dock hade man redan under 
våren läst och diskuterat Yvonne Hirdmans text i maktutredningen 
om genussystem54. Över sommaren uppmanades arbetsgruppen att 
läsa Hela samhället55 och Ojämlikhetens miljöer56, något som 
emellertid bara skedde i begränsad omfattning. Under hösten inbjöds 
undertecknad att föreläsa om vår pågående forskning i ämnet. Vidare 
såg gruppen på en videofilm om härskartekniker baserad på Berit Ås 
bok57. Att det inte blev fler inbjudna föreläsare hade främst två skäl. 
Dels ville man framförallt arbeta vidare med jämställdhetsfrågorna i 
aktuella planeringsprojekt, dels upplevde man att forskningens bidrag 
till kunskaper inom området var begränsade.  
 
Istället växte under processens gång fram en syn om att det är svårt, 
om inte omöjligt, att beskriva vad en jämställd plan är för något. 
Däremot ansåg gruppen att man kan göra själva planprocessen 
jämställd, dvs. ”kvalitetssäkra planarbetet”. Vad en jämställd 
planprocess innebär formulerades av projektledaren på följande sätt: 
”Att kvinnor och män är sedda, hörda, delaktiga och respekterade i 
lika stor utsträckning i alla viktiga led av planeringsprocessen.” 
Förutsättningarna för att uppnå en sådan process var att ”vi lyssnar 
ordentligt på personen ifråga”58. För att träna sig i denna förmåga 
inbjöds gruppen att öva ”djuplyssning”59. Djuplyssning bör ses som 
en metafor, menar Eva Grundelius, det handlar inte bara om att djup-

 
 
 
 

                                                           
54 Hirdman, Yvonne (1990) Genussystemet. I Demokrati och makt i Sverige. SOU 
1990:44. 
55 Boverket (1996) Hela samhället. Jämställdhetsaspekter på fysisk planering och byggd 
miljö. Rapport 1996:4. 
56 Helena Lundkvist (1998) Ojämställdhetens miljöer - om jämställdhet i fysisk 
planering och miljö. Svenska kommunförbundet.  
57 Ås, Berit (1981) Kvinner i alle land…Håndbok i frigjøring. Aschoug. Oslo.  

 

58 Grundelius, Eva (1999) Att genomföra jämställdhet i översiktsplaneringen – Början 
till en lärande process, s. 15. 
59 Ibid., bilaga 6 beskriver i korthet metoden.  
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lyssna till andra människor utan ”till hela verkligenheten, vad vi har 
för fakta” dvs. vad erfarenheterna och olika undersökningar säger. 
Metoden som ursprungligen kommer från en amerikanare vid namn 
Warren Seagler har, enligt Eva Grundelius utsago, vidareutvecklats 
av henne. I detta projekt användes metoden bl.a. till att få fram ett 
diskussionsunderlag för ett jämställt remissförfarande på en framtida 
handels- och servicepolicy. Hösten 1999 arbetade man med att ta 
fram en sådan policy med konsulthjälp.  

En resa in i det privata 
Momenten i utbildningsprojektet fick under den andra delen av 
projektet delvis en väldigt personlig framtoning. Det handlade om att 
förändra egna attityder genom att utveckla förmågan att lyssna, ta till 
sig och respektera information som kommer från andra, snarare än att 
tillägna sig ”objektiv” kunskap. Flertalet i gruppen uppfattade denna 
process som positiv men det är främst vad diskussionerna gav som 
har lyfts fram i intervjusvaren. En planerare ser det positiva framför-
allt i gruppdiskussionerna, vilka gav ny kunskap och ledde till ”aha-
upplevelser”. Diskussionerna medförde ett visst förändrat synsätt där 
man lärde sig tänka i ”jämställdhetsbanorna”, framhåller en annan 
person. Det handlade om ”små korn här och där” snarare än att från 
den ena dagen till den andra ha ”vänt ett blad på något sätt”, som 
innebar att ”en helt ny värld” öppnade sig. 
 
Den manliga tjänsteman, som redan innan projektet startade enga-
gerat sig mest för jämställdhetsfrågorna, fann att också han hittade 
sådant som gjorde honom ”starkare i argumentation med konserva-
tiva krafter” och som för honom ledde till en ”medvetandehöjning” 
för hans del. Han är den ende som spontant nämner läsningen av 
Hirdmans avsnitt i maktutredningen. Han fann den ganska svårläst 
men tyckte också att den var ”väldigt intressant” och ”spännande”. 
Inte minst fick han förtroende för hennes sätt att uttrycka sig.  

 

 

Samma person är också medveten om svårigheterna att diskutera 
jämställdhet i arbetet, hans ser att det finns ”liksom en tvådelning”. 
Det finns en grupp människor som ryggar när man kommer in på 
frågorna och som förtvivlat försöker återvända in i ”den här lite mer 
skyddade tillvaron som var så enkel, med lite machostilen”. Den 
gruppen anser han dock blir mindre och mindre eftersom idag nästan 
inga män vågar uppriktigt vidhålla att ett icke jämställt samhälle 
skulle vara positivt. Istället skämtar vissa män om saken och kan på 
så sätt ”krypa undan”. När man får en kritisk mängd av personer som 
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inte tillhör denna grupp, då blir det för obekvämt att ha en konser-
vativ uppfattning och man låter bli. Eftersom människor är ”tillräck-
ligt fåfänga” för att reagera på det viset stärker en allmän medvetan-
dehöjning jämställdheten, resonerar denna man.  
 
Andra var mer skeptiska och tyckte inte att vad som avsågs vara en 
lärande process påverkat dem eller gett nya attityder. En person säger 
att processen inte medfört att han har ändrat sig på något sätt, utan 
han arbetar ungefär som tidigare. Han anser sig ha känt till fråge-
ställningarna tidigare i sitt arbete. Det som eventuellt var nytt för 
honom var att ”väldigt konkret översätta” jämställdhetsfrågorna till 
planeringen.  
 
Att förändra attityder genom att öva förmågan att djuplyssna upp-
levdes som främmande för en del tjänstemän. Det fanns olika sätt att 
hantera en metod som innebar att deltagarna blev berörda på det 
privata planet. En del blev provocerade, andra hänvisar till erfaren-
heter i hemmet och hur de redan var införstådda med nytt tänkande, 
t.ex. genom hustrun. Samtidigt som en man medger att det fanns 
”väldigt mycket av manliga värderingar” hos honom, framhåller han, 
att hans fru var mycket engagerad i kvinnofrågor. Efter ett långt 
äktenskap har han ”blivit tilltufsad” och lärt sig mycket och förhopp-
ningsvis utvecklats i rätt riktning. En annan upplevde att han kände 
igen det mesta från sin hemsituation och hemmiljö, därmed var det 
”ganska uppenbart hur det ligger till”.  
 
En yngre tjänsteman blev strakt provocerad av hur den projektan-
svarige byggde upp förväntningar på deltagarna och hur de skulle 
förändras som ”människor och så, där i projektet”. Han tyckte det 
krävdes mycket självutlämnande från gruppen, något han inte var 
beredd att ställa upp på. Gruppen var inte beredd att gå in på för 
personliga situationer i jämställdhetsarbetet för klara av ”den här 
resan”, menade han och var rädd för kravet att ”att släppa till” 
kunde leda till konflikter och t.o.m. ”till blödande sår i en 
organisation”.  
 
En av anledningarna till att denna person inte accepterade tillväga-
gångssättet var att han ansåg att i hans familj rådde jämställdhet och 
att han såg sig själv som en man som i sitt familjeliv tagit väldigt 
mycket ansvar för det som är ”traditionellt kvinnliga roller”. Därför 
intog han en ganska skeptisk hållning till jämställdhetsprojektet, 
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vilket han menade utgick från en syn ”att karlar alltid försökte 
komma undan i livets alla skeden”. Följaktligen sade han ifrån flera 
gånger att han inte ställde upp på sådana ”verklighetsbeskrivningar”. 
Istället såg han jämställdhetsarbetet som en ”generationsfråga” och 
tog också upp att han ville att gruppen skulle diskutera jämställdhet 
ur det perspektivet.  
 
Det är fler som betonar generationsskillnaden och ser, eller hoppas 
på, förändringar när yngre kommer in. En man betonar att trafik-
planeraren, som engagerat sig i frågan om gångtunnlar kontra broar, 
tillhör en yngre grupp än vad han själv gör och att han därför driver 
jämställdhet i det sammanhanget ”väldigt hårt”. En annan planerare 
önskar att de ”unga tjejer” som nu kommer till kontoret har med sig 
förståelsen för jämställdhet i planeringen. Om så är fallet kommer det 
att bli mycket lättare jämfört med om man blir insatt i dessa frågor 
först när man nått medelåldern. Vikten av att den nya generationen 
uppfostras på ett annat sätt betonas också. Man kommer inte åt 
dagens ojämställdhet genom fysisk planering utan det handlar om ett 
medvetandegörande redan i ett tidigt skede av livet.  
 
För många som ifrågasatte jämställdgetsprojektet var den främsta 
anledningen bristande tid för att helhjärtat engagera sig i arbetet. 
Deltagarna hade deklarerat att arbetet skulle ske på arbetstid och att 
några stora insatser vid sidan om mötena kunde man inte räkna med. 
Uppgiften att läsa litteratur, vilket skulle ske under sommaren, väckte 
därför motstånd. Många menade också att den period under vilken 
projektet pågick var en av de mest arbetsintensiva som förekommit 
på kommunen. Man hade tvingats lägga många uppgifter åt sidan 
medan översiktsplanearbetet pågick.  

Jämställdhet – en fråga om likhet? 
Intervjupersonernas uppfattning om begreppet jämställdhet i plane-
ringen präglas starkt av den definition som projektledningen formu-
lerade, dvs. det är genom en jämställd process som jämställdhet i 
planering uppnås. Att bli sedd, hörd, delaktig och respekterad i lika 
stor utsträckning blev en definition som ”vi var överens om att det 
var en bra innebörd i en jämställd situation” även om det var pro-
jektledaren som föreslagit den, framhåller en planerare. En annan 
säger att han tyckte det var ett bra sätt att definiera en jämställd 
planering, även om han inte tidigare tänkt på jämställdhet just i de 
termerna, de var nya för honom. 
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Några vill framhålla att jämställdhet inte bara innebär att män och 
kvinnor skall ses som lika utan att de också skall ha samma resurser. 
Jämställdhet kan också formuleras som att det skall inte göras 
skillnad utifrån kön, t.ex. i hur man bemöter folk, hur man lyssnar på 
dem eller vilka arbetsuppgifter man har. 

Jämställdhet – ett förhållningssätt? 
Andra betonar vikten av ett medvetet förhållningssätt och jämför med 
miljöfrågornas behandling. Det skall alltså inte finnas ett kapitel för 
jämställdhetsfrågor och ett annat för miljöfrågor utan jämställdhets-
frågorna skall in i de ”olika kapitlen”. En person menar att jämställd-
hetsfrågorna är någonting som man bär med sig utan att ”artikulera 
särskilt tydligt”. Det innebär att man inte hela tiden tänker på om en 
viss fråga är manlig eller kvinnlig ”utan det ligger ju och pyr någon-
stans i bakgrunden”. Någon framhåller att vara ”sedd, hörd och 
delaktig i lika stor utsträckning” är en ”värdegrund” som är giltig i 
flera sammanhang. Den är inte enbart tillämplig i jämställdhets-
sammanhang.  
 
Andra uppfattar inte lika tydligt att jämställdhetsperspektivet är 
baserat på ett förhållningssätt att tillämpa i alla sammanhang. Istället 
upplevs jämställdhet som ett nytt ämnesområde som konkurrerar med 
andra. Nya ämnesområden kommer upp hela tiden på dagordningen 
som skall integreras i planeringen. Man uppfattar jämställdhet som ett 
av alla nya ämnen som kommer i fokus en kortare tid och då fångar 
politikers och tjänstemäns intressen och präglar hela samhällsde-
batten. För tillfället är det utbrändhet och folkhälsofrågor som man 
skall arbeta med, ger en planerare som exempel. 

Jämställdhet – en fråga om makt? 
Att beskriva jämställdhet i planering genom formuleringen ”att 
kvinnor och män skall vara sedda hörda och respekterade i lika stor 
utsträckning i planeringsprocessen” innebär att man inte tar ställning 
till om rådande skillnader huvudsakligen utgör en ensidig ojämn-
ställdhet. Uppmaningen utgår inte från att man företrädesvis lyssnar 
mindre på kvinnorna, den kan likaväl tolkas så att män, generellt sett, 
är mindre sedda, hörda och respekterade än kvinnorna. Alternativt 
kan män ibland, kvinnor ibland, vara mindre sedda och hörda. Någon 
vill tolka situationen i enlighet med det sista alternativet och vill att 
kraven att se, lyssna och respektera också måste ställas på kvinnorna. 
De måste också förstå att det finns manliga perspektiv.  
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Projektet i Umeå hade emellertid som utgångspunkt att ifrågasätta en 
förment könsneutral planering som i själva verket är dominerad av 
män och manliga värderingar. Därmed blir uppfattningar om orsaken 
till det ena könets dominans intressant. Strukturella skillnader i 
dagens samhälle uppfattar de flesta intervjupersonerna. En man vill 
inte alls förneka att det finns sådana strukturojämlikheter, ”det tror 
jag absolut det gör” och de finns även inom politiken, ”dom flesta 
höga politiker är ju karlar”. Han pekar också på löneskillnader som 
exempel på strukturella olikheter och tar som exempel löneskillnader 
mellan män som arbetar på Volvo och kvinnor som arbetar inom 
barnomsorgen, ”det ju fruktansvärt” med sådana skillnader. 
 
Strukturella skillnader påverkar också planeringen. En planerare 
framhåller att det är en maktfråga när man tittar på jämställdhet i vid 
bemärkelse. Det handlar om att ”manligheten” inte vill släppa ifrån 
sig makten och att ”manlig” makt utnyttjas för att ”kvinnlig” kun-
skap inte skall få komma fram. Ett sådant förhållningssätt påverkar 
slutresultatet och leder till ett sämre samhälle, något som kan tyckas 
”självklart, men det är det inte”. Totalt sett är det männen som 
dominerar i olika grupper, inte minst bland chefer. Ojämna makt-
relationer finns också inom politiken, där det ”som vi lite cyniskt 
brukar kalla för bastuklubbarna” finns. I bastun finns per definition 
inte några kvinnor, utan besluten fattas av de ”tuffa grabbarna”, 
framhåller en man.  
 
Den kvinnliga tjänstemannen menar att hon själv har upplevt den 
ojämna maktstrukturen, det finns en sådan. Hon tror att det beror på 
att det finns många män i de högre befattningarna och att de har 
starka nätverk. De få kvinnorna som finns på de högre befattningarna 
stöttar varandra, men då antalet är så få får deras nätverk inte samma 
genomslag. Kvinnorna har inte heller ha samma positioner, stödet 
fungerar därför inte lika bra, framhåller hon.   

Idéer om ett jämställt remissförfarande 
Som led i träningen att djuplyssna fick gruppen, genom att just 
djuplyssna på varandra, ta fram idéer för ett jämställt remiss-
förfarande för det pågående arbetet med en handels- och service-
policy. En lista med 21 punkter togs fram60. Listan visar på åtgärder 
som ansluter till ett mer konventionellt samråds/remissförfarande, 
dock med speciellt fokus på kvinnorna, nämligen att: 

 
                                                           
60 Ibid., bilaga 6. 
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• gå igenom remisslistan med hjälp av 3R-metoden och rätta till 
skevheterna;  

• ha riktade samråd till speciella grupper;  
• vända sig speciellt till partiernas kvinnoorganisationer och 

kvinnoföreningar;  
• särskilt be remissinstanserna att bedöma förslaget ur 

jämställdhetssynpunkt; 
• ha offentliga samråd som leds helt och hållet av kvinnor och 

enbart för kvinnor.  
 
Andra förslag vittnar om tankar på att efterfråga kvinnors synpunkter 
innan remissmaterial tagits fram. Dessa kan tolkas som ett led i 
främjandet av att kvinnor blir bättre sedda, hörda och respekterade i 
planeringsprocessen. Förslagen är att: 
• rikta uppsökande aktiviteter till kvinnor, ej enkät utan personligt 

tilltal genom hembesök;  
• ordna rådslag;  
• partierna intervjuar 400 kvinnor, 200 st. inom socialdemo-

kratiska partier, resten fördelas på de andra partierna;  
• vända sig till pensionärsföreningar;  
• använda torget, rådhustornet, eller närradion. 
 
Det jämställda remissförfarandet förverkligades aldrig, vilket berörs  
längre fram.  

Möjligheter att gå vidare 
En del intervjupersoner beklagar, i alla fall i efterhand i intervjuerna, 
den starka fokuseringen på den jämställda planeringsprocessen samt 
på metoder för att tillägna sig nya förhållningssätt och större med-
vetenhet om jämställdhet istället för att få en presentation av faktiska 
kunskaper och erfarenheter kring temat. Arbetet i gruppen ställdes 
också på prov genom att projektet förlängdes ett halvår in på år 2000 
eftersom en praktisk tillämpning av förvärvade kunskaper och in-
sikter om jämställdhet i pågående planering inte hunnits med.  

Önskan om mer konkreta kunskaper 
Önskan om mer konkreta kunskaper kommer från flera håll och man 
är också rätt medveten om vilka kunskaper som faktiskt finns. En 
tjänsteman menar at det borde ha varit fler föreläsare och färre dis-
kussioner, mer av en utbildning än den ”personliga resan”. En annan 
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person framhåller att bristen på tillgång till konkret material är 
frustrerande. Han menar att även om problembilden är väl beskriven 
får planeraren inte någon hjälp i det dagliga arbetet eftersom det finns 
så lite att tillgå och stödja sig på, istället upplever han, att man får 
”uppfinna hjulet själv på något sätt”. Denna person efterfrågar någon 
form av lathund eller verktyg och menar att det är ju någonting som 
forskningen bör kunna ta fram. 
 
Trafikplaneraren bedömer att det trots allt finns vissa kunskaper inom 
hans område med relevans för jämställdhetsfrågor. Inom trafiksektorn 
har frågorna uppmärksammats. Han hänvisar bl.a. till tidskrifter och 
publikationer från kommunikationsforskningsberedningen. Inom 
andra sektorer är det sämre. Vid t.ex. framtagandet av handelspolicyn 
avsåg man att formulera jämställdhetsaspekter, men samme trafik-
planerare ställde inte upp på det. Han menar att det inte fanns till-
räckligt med kunskap nationellt vad gäller kvinnors och mäns köp-
beteende och framhåller att det innebar ett problem för dem, mer 
generella kunskaper behövs. Istället blev målet i handelspolicyn att 
stimulera framtagandet av kunskaper om jämställdhet och köpvanor.  

Olika sätt att få kunskaper 
Kunskaper om jämställdhet, både generellt och i planering, fångas 
trots allt upp. Det kan ske genom personliga kontakter med kollegor, 
genom en levande debatt och genom media. Någon pekar på att det 
handlar om en allmänkunskap baserad på ”känsla och kunskap från 
olika håll, om hur saker och ting hänger ihop”. Den kan utgå från 
egna erfarenheter. En man ger exempel på erfarenheter han fått 
”hemifrån i mitt äktenskap, höll jag på att säga, jag menar, det finns 
ju överallt det här”.  
 
Skrifter av olika slag kan också fungera som kunskapskälla. En 
tjänsteman försöker med intresse följa det som pågår nationellt, i alla 
fall i den mån det publiceras. En annan betonar vikten av att det 
kommer fram bra kunskap i bokform och artikelform som man kon-
tinuerligt kan tillgodogöra sig genom läsning.  
 
Tidsbristen framhålls också som ett dilemma. De böcker som skulle 
läsas inom ramen för projektet blev inte lästa just på grund av tids-
bristen, framhåller någon. En annan framhåller att det tyvärr inte 
finns särskilt mycket tid att ägna sig åt att öka den egna kompetens-
nivån genom läsning av studerande karaktär, utan det blir ”små 
axplock här och var”.  
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Olika former av aktiv medborgarmedverkan ses inte som en metod att 
få nya kunskaper av intervjuade planerarna. I Umeå har man haft 
negativa erfarenheter av samrådsförfarandet på grund av att starka 
grupper drivit sina särintressen. Däremot kan enkätundersökningar 
vara ett sätt, menar en planerare. Om man vill veta vad folk tycker för 
att kunna rätta sig efter ”folkviljan” då måste man göra under-
sökningar baserade på oberoende urval, t.ex. med hjälp av univer-
sitetet, förklarar han. 

Konsekvensbeskrivning av jämställdhet i planeringen 
Arbetsgruppen kom fram till att beslutsunderlagen i framtiden skulle 
innehålla en rubrik under vilken man beskrev hur jämställdheten har 
beaktats. Tankar fanns också på någon slags jämställdhetskonse-
kvensbeskrivning (JKB) i analogi med miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB). Erfarenheterna av dessa ställningstaganden skulle följas upp 
under våren 2000. De planeringsprojekt som kom att stå i fokus för 
diskussioner kring jämställdhet var handels- och servicepolicyn och 
arbetet med utformningen av miljön kring den nya Botniabanan.  
 
Förebilden för JKB var alltså MKB. Den senare ansågs ha fått ett 
väldigt genomslag och finns nu ”alltid med”. Skulle man inte kunna 
göra JKB på liknande sätt, var det någon som menade. Syftet var att 
jämställdhetskonsekvensbeskrivningen skulle, precis som i fallet med 
miljön, diskuteras ganska tidigt i planärendena. Det viktiga var att 
rubriken JKB var med från början så att man tvingades tänka efter 
regelbundet. Men idén fick inte något genomslag. Ett skäl var att 
någon färdig metod för att skriva konsekvensbeskrivningar inte 
fanns.  
 
Största hindret för att genomföra någon form av jämställdhets-
analyser var emellertid bristande intresse och vilja hos politikerna. 
Som en röd tråd genom alla intervjuer med tjänstemännen, oavsett 
vilka synpunkter man i övrigt har, går besvikelsen över politikernas 
bristande intresse trots beslutet i fullmäktige.  

Genomförandefasen viktigast 
Att formulera övergripande målsättningar kring jämställdhet upp-
levde intervjupersonerna inte som det största problemet. Direktivet 
att ta in jämställdhet i olika fördjupningar av Öpl 98 fanns det enighet 
om. Den kommunala satsningen på jämställdhetsprojektet, eko-
nomiskt och tidsmässigt, var en tydlig markering av engagemang. 
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Men efter att ha slutfört den första delen av 3R-arbetet, föll som 
redan nämnts, modet hos arbetsgruppen. Den politiska ledningen 
kunde inte ta emot den kritik som kopplades till synliggörandet av 
den manliga överrepresentationen i det översiktliga planarbetet. 
Senare var det framförallt i två projekt som tankar om ökad jäm-
ställdhet sattes på prov, nämligen Botniabanans utformning samt 
utformningen av handels- och servicepolicyn.  
 
Många menar också att målformuleringarna i olika planeringsprojekt 
troligtvis inte skulle ha sett särskilt annorlunda ut om representa-
tionen av kvinnor var bättre. När det kommer till genomförandet 
skulle emellertid en bättre kvinnorepresentation ge mer kraft bakom 
genomförandet av vad som kan beskrivas som kvinnliga intressen. 
Någon betonar att det trots allt är traditionella manliga intressen som 
står på spel och tror därför att förändringar sker långsamt så länge det 
inte finns större ”kvinnlig” kraft bakom förändringsarbetet.  

Politikerna sviker 
Vid intervjutillfället uttrycker flera uppgivenhet beträffande uppfölj-
ningen av jämställdhetsprojekt. Man anser t.ex. att ”att luften gick 
ur” eller att man åser ”ett spel för gallerierna”. Istället ”kör man på 
i gamla hjulspår”, eller frågorna ”bara flyter ut på något sätt” och 
situationen upplevdes allmänt sett tungarbetad. För tjänstemännens 
del kan det handla om graden av engagemang och den betydelse som 
tjänstemännen ger jämställdhetsfrågorna, dvs. i vad mån tjänste-
männen i översiktsplanegruppen är ”eldsjälar”, framhåller en 
planerare. Han framhåller också att som tjänsteman har man ganska 
”fria händer” att ta med olika aspekter när yttranden skrivs.  
 
Men det är framförallt hos politikerna som man finner ett bristande 
gensvar och osäkerhet om viljeinriktningen. Trots att politikerna sagt 
att de prioriterar jämställdhetsfrågorna, så skulle det behövas att 
politikerna tydligt frågade efter jämställdhetsaspekterna och hur de 
skall beaktas i varje enskilt ärende som kommer upp på bordet, menar 
någon. Signalerna från politikerna måste vara tydligare, det är inte så 
att tjänstemännen inte vågar eller anser att de inte får. En annan 
person känner att jämställdhetsfrågorna, liksom arbetet med Agenda 
21, är svåra att ta på tillräckligt allvar eftersom det verkar som om 
politikerna inte menar allvar. Det gör det svårt att riktigt uppbåda 
erforderliga krafter och istället prioriteras andra frågor.  
 

126 

 
 
 
 

 



Beträffande handels- och servicepolicyn var åtminstone tjänste-
männen beredda att försöka lägga ett jämställdhetsperspektiv på den 
utredningen. Arbetsgruppen hade ju under hösten 1999 tagit fram 
idéer på ett jämställt remissförfarande som man ville tillämpa. Det 
fanns också en allmän känsla av att utredningen skulle komma att ta 
upp frågor där man kunde förvänta sig att män och kvinnor hade 
olika synpunkter och preferenser. Samtidigt var man medveten om att 
det fanns dåligt med dokumenterade kunskaper om sådana skillnader. 
Konsulten som anlitades hade emellertid ”ingen aning om det här” 
varför jämställdhetsfrågorna blev dåligt belysta, framhåller en person. 
Tjänstemännen föreslog samråd med olika konsumentgrupper, men 
politikerna var inte intresserade av denna typ av dialog, utan föredrog 
ett traditionellt samråd. Tjänstemännen upplevde att det var andra 
faktorer som fick styra, inte minst handeln själv och ”deras kontakter 
och påtryckningar med politiker” anser någon.  
 
Diskussionerna om jämställdhet inom kommunen har dock skapat 
förväntningar. Inför ett, vid intervjutillfället, planerat möte i plane-
ringsutskottet om handelspolicyn säger en tjänsteman att jämställd-
hetsfrågorna väntas komma upp därför att många remissinstanser har 
tyckt att frågorna varit för dåligt belysta. Han tror att man kommer att 
fråga politikerna om man skall ta upp ”jämställdhetsfrågorna” efter-
som det i slutändan är politikerna som bestämmer.  
 
Det är inte bara politiker som sviker, också statliga verk. Beträffande 
detaljprojekteringen av Botniabanan påpekar en trafikplanerare att 
han har ”grälat mycket” med Banverket om jämställdhetsaspekterna 
vad gäller utformningen av planskilda korsningar för gående. Han 
menar också att tjänstemännen på Banverket inte tycks ha en med-
vetenhet om dessa frågor då manliga planerare dominerar processen. 
Diskussionen har gällt om ett antal planskilda korsningar skall ut-
formas som tunnel eller bro. Tunnlar utgör som regel ett betydligt 
billigare alternativ och i den situationen är det svårt att argumentera 
för det som är bättre, något han tycker är ”lite trist”. En bättre lös-
ning är ofta dyrare men om majoriteten av de beslutande var kvinnor 
skulle man inte bygga den sämre lösningen, anser han. Kvinnor 
känner tillräckligt med sympati för broalternativet för att vara 
beredda till en större uppoffring, och väntar hellre något år, än att 
bygga något dåligt, är hans bedömning. 
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Sammanfattning 
Umeå kommuns omfattande satsning, vad gäller tid och pengar, på att 
utbilda tjänstemän och politiker i ämnet jämställdhet i översiktlig 
planeringen är anmärkningsvärd och troligtvis unik. Projektet som 
var uppbyggt kring tillämpningen av 3R-metoden syftade till att 
genom en ”lärande process” integrera jämställdhet i framtida 
översiktsplaner.  
 
Projektet kom främst att fokusera på att förändra attityderna hos 
ansvariga tjänstemän och politiker genom att synliggöra män och 
kvinnor i planprocessen. Det handlade inte om att få fram vad som 
skulle kunna utgöra faktiska skillnader mellan män och kvinnor 
relevanta för den översiktliga planeringen och uttryckta genom 
respektive köns intressen, behov eller erfarenheter. Man tog till och 
med avstånd från sådana tankar genom att säga att det inte går att 
beskriva en jämställd plan innehållsmässigt utan man kan bara 
försäkra sig om en jämställd planprocess. Att få till stånd önskvärda 
attitydförändringar skulle ske genom en ”inre resa” något som de 
intervjuade planerarna hade blandade känslor inför. För en del blev 
den ”inre resan” alltför privat. 
 
Att arbeta med förändring av attityder är en nödvändighet när man 
vill skapa förutsättningar för bättre jämställdhet, vare sig det gäller 
inom fysisk planering eller något annat område. Gruppens reflek-
tioner kring hur dessa frågor behandlades i projektet visar med all 
tydlighet att generella frågor om jämställdhet inte bara är ”objektiva” 
kunskaper utan i hög grad berör var och ens privata erfarenheter. 
 
En jämställd plan formulerades således som en plan där kvinnor och 
män är sedda, hörda, respekterade och delaktiga i alla viktiga led i 
planeringsprocessen i samma omfattning. Definitionen skapades 
ungefär halvvägs igenom den ”lärande processen” och synes var 
resultatet mer av Eva Grundelius’ tankar och intressen än gruppens 
diskussioner och konklusioner. Denna definition kan uppfattas som 
sympatiskt på många sätt. Den provocerar inte och den utrycker 
något som alla kan ställa upp på. Samtidigt tydliggör den inte att det 
handlar om kvinnors underordnade ställning. Tjänstemän och 
politiker uppmanas att lyssna lika mycket på kvinnor och män, inte 
lika mycket på kvinnor som man nu lyssnar på män. Formuleringen 
kan därför uppfattas som en återvändsgränd, var det inte mer som 
behövdes för att uppnå jämställdhet i planeringen? 
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I de intervjusamtal som fördes utifrån erfarenheterna av 3R-metoden, 
kom en jämställd planprocess för de flesta att handla om lika repre-
sentation av könen bland tjänstemän, politiker och i viss mån med-
borgarna. Att tillskapa en jämnare representation blev något av ett 
halmstrå som man fäste sina förhoppningar på, dock med lite olika 
infallsvinklar. Med lika antal kvinnor och män förväntades kravet på 
att båda könen blir lika mycket sedda, hörda och respekterade bli 
uppfyllt med någon sorts automatik. Man kan ana en förhoppning om 
att inte så mycket av förändrade attityder hos planerarna själva skulle 
krävas.  
 
Dock var det knappast någon som hävdade att planeringen idag är 
könsneutral, man var till och med beredd att tillstå att strukturerna i 
samhället bidrog till att skapa sämre villkor för kvinnorna. Man var 
också beredd att peka ut många kvinnliga respektive manliga om-
råden i planeringen, som regel gällde att det som beskrevs som 
”mjuka” områden ansågs vara de kvinnliga, de områden som be-
skrevs som ”hårda” ansågs vara de manliga. En bättre balans mellan 
dessa delar skulle skapa ett bättre och mer jämställt samhälle var 
fleras förhoppning. 
 
Av 3R-metoden genomfördes endast den del som berörde repre-
sentation och resultatet blev inte helt oväntat att man fann en klar 
manlig dominans inom flertalet områden som undersöktes. Över-
gången till att studera resurserna innebar så stora svårigheter att man 
avslutade arbetet där. Man fann inga möjligheter att gå vidare i den 
processen. Av intervjuerna framgår också att man önskade sig mer av 
konkreta kunskaper utifrån ett jämställdhetsperspektiv, kunskaper 
som kan användas i planeringen, alternativt efterfrågas redskap eller 
checklistor.  
 
Eva Grundelius’ bakgrund som naturvetare var kanske en förklaring 
till att hon avstått från att låta mer planeringsinriktade frågeställ-
ningar, generellt eller speciellt för den översiktliga planeringen, inta 
en framträdande roll i projektet. Kanske också för att det faktiskt var 
och är svårt att hitta sådana kunskaper. Uppgiften att läsa litteratur 
över sommaren hanns inte med, och experter för att ge inspiration var 
svåra att hitta. Kanske skall man tolka situationen i Umeå så att det 
förelåg en motsättning, som dyker upp i flera andra sammanhang, 
mellan å ena sidan planerare som vill blicka framåt och föreslå olika 
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åtgärder och å andra sidan företrädare för andra ämnen som är mer 
återhållsamma, mer inställda på att studera konsekvenserna, och som 
emellanåt blir nej-sägare. När det gällde att gå från representation till 
realia i arbetet med 3R-metoden kan man fundera på om projekt-
ledarens bakgrund försvårade att gå vidare i diskussionen på ett sätt 
som kunde uppfattas som meningsfullt för planerare. I nästa avsnitt 
beskrivs arbetet med 3R-metoden i Göteborg. Där vållade också 
”resursdelen” problem men planerarna utvecklade då ett alternativ 
som var mer planeringsinriktat. 
 
Innebörden av jämställdhet i planeringen, vid sidan om att ”lyssna 
lika” i processen, hade man således svårt att komma till rätta med. 
Intervjupersonernas uttalanden snubblade ständigt över begreppen 
likhet och särart. Det fanns både tankar om likhet och om särart. 
Många exempel på att kvinnor representerar något annat än männen 
nämndes samtidigt som likartad behandling av kvinnor och män 
betonades. Lika representation av kvinnor och män framhölls, sam-
tidigt fanns en rädsla för att det skulle kunna bli för många kvinnor i 
viktiga positioner eller att män skulle bli tvungna att ställa sina 
platser till förfogande på grund av ”fel” kön. Någon vägledning att 
reda upp denna diskussion tycks inte den lärande processen ha gett.  
 
Den stora politiska satsningen som jämställdhetsprojektet innebar 
fick inte sin fortsättning genom uppföljning inom det översiktliga 
planarbetets delfrågor, såsom t.ex. i arbetet med Botniabanan (där det 
framförallt gällde korsningar med gång- och cykelvägar) och i arbetet 
med en kommunal handels- och servicepolicy. Genomgående visade 
de intervjuade en stor besvikelse över bristande uppföljning hos poli-
tikerna. Tjänstemännen kände sig följaktligen dåligt motiverade att 
arbeta vidare med jämställdhet. Bristande engagemang hos polit-
ikerna, menar de, visade sig både i att inte acceptera de extra kost-
nader som jämställdheten kan medföra (t.ex. för att bygga gångbroar 
istället för tunnlar) eller genom att inte efterfråga diskussioner om 
jämställdhet i nya uppgifter. Varför det blev så här ligger utanför 
detta forskningsprojekt, då vi inte haft möjlighet att intervjua även 
politikerna.  
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Göteborg – utveckling mot ett jämställt 
planeringskoncept 
Materialet som vi rekvirerade ifrån Göteborgs kommun som en följd 
av ett intresseväckande enkätsvar pekade på att vi kanske hade funnit 
en kommun där jämställdhetstänkandet inom planeringen hade spridit 
sig till flera avdelningar och kanske t.o.m. genomsyrade merparten av 
planeringsarbetet. Vid närmare kontakt visade det sig att visserligen 
hade man arbetat sedan 80-talet med jämställdhet i planeringen, men 
att det var ett mindre antal planerare som tillsammans med jämställd-
hetsansvarige på stadsbyggandskontoret varit mest aktiva. Dessa per-
soner har med stort engagemang arbetat för att utveckla jämställdhet 
inom den fysiska planeringens alla olika nivåer.  

Bakgrund 
De projekt eller sammanhang som vi blev uppmärksammade på var: 
• Göteborgs översiktsplan (ÖP99) där jämställdhet har fått en egen 

rubrik;  
• lokala grupper i arbetet med översiktsplanen;  
• kvinnogrupper som bedömt parallella projekt (Askim m.fl.); 
• tankar om jämställdhet i den fysiska planeringen i stadsbygg-

nadskontorets jämställdhetsplan; 
• utbildning i 3R-metodens användning (se Del 2 för en 

beskrivning av metoden);  
• Principen om BKT (blandning, kontinuitet och tillgänglighet) 

utvecklats som ett svar på 3R;  
• Trygghetsboken. 
 
I Göteborg intervjuades fyra personer, tre kvinnliga planerare som 
speciellt engagerat sig i jämställdhetsfrågor inom planeringen samt 
översiktsplanechefen. Den senare intervjuades bl. a. för att det var 
han som svarat på vår enkät till alla kommuner. Namnen på de per-
soner som intervjuades erhölls från jämställdhetsansvarige men vi 
kunde också se att de varit aktiva i de projekt som vi erhållit material 
om. Bland kvinnorna som intervjuats i Göteborg är två arkitekter och 
en är samhällsplanerare. Den ansvarige för översiktsplanen är civil-
ingenjör.  
 

 

I Göteborg har det alltså inte handlat om ett enda jämställdhetsprojekt 
utan om några kvinnliga planerare, som både varit aktiva länge och 
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som kontinuerligt reflekterar över det arbete som de utfört i termer av 
jämställdhet. Med tiden har de samlat på sig en mängd erfarenheter 
och kloka tankar som kan sammanfattas i en annorlunda planerings-
diskurs som i mångt och mycket går på tvärs mot den etablerade. 
Sammantaget utgör dessa erfarenheter, såsom de förmedlas genom 
intervjuerna, ett värdefullt tillskott i vår forskning. Tyngdpunkten i 
analysen ligger därför på intervjusvaren från de tre kvinnorna, nedan 
kallas de M, N och O. 
 
I detta kapitels första avdelning beskrivs hur arbetet med jämställdhet 
inom planeringen vuxit fram inom Göteborgs kommun tillsammans 
med de olika projekt som vi tagit del i. I nästa avdelning behandlas 
främst de direkta erfarenheterna från arbetet med olika medborgar-
grupper, främst kvinnogrupper, medan följande avdelning tar upp de 
reflektioner som planerarna gör utifrån sina erfarenheter tillsammans 
med en presentation av BKT-principerna. Dessa utgör ett svar på 3R-
metodens tillämpning inom planering och kan tolkas som ett bidrag 
till diskussionen om planering ur ett genusperspektiv. Därefter förs en 
mer generell diskussion utifrån synen på kön på olika aktörer i plane-
ringen, främst medborgare och planerarna själva. Följande avsnitt tar 
upp vad intervjuerna totalt bidragit med i diskussionen om planering 
ur ett genusperspektiv. Till sist sammanfattas erfarenheterna från 
Göteborg, med betoning på det jämställda planeringskoncept som kan 
utläsas ur arbetet i Göteborg. 

Planeringsprojekt som inkluderar jämställdhet  
Tankarna på att införa jämställdhet i planeringen av Göteborg väcktes 
redan i mitten på 80-talet. M blev då invald i stadsbyggnadskontorets 
jämställdhetsgrupp. M medger att hon vid den tiden inte var särskilt 
medveten om innebörden av jämställdhet, för henne var jämlikhet och 
jämställdhet i stort sett samma sak. M deltog därefter i några kort-
kurser på Kvinnohögskolan i Göteborg. Där träffade hon en tysk 
kvinnlig planerare från Köln som arbetade utifrån ett könsperspektiv. 
Denna tyska planerare använde sig bl.a. av telefonväkteri för att 
fånga upp kvinnors intressen. I Köln fanns också en speciell kvinno-
förvaltning, som arbetade både med sociala och fysiska frågor.  
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Kvinnogrupper för bedömning av parallella uppdrag 
Styrkt av erfarenheterna från kurserna och genom stöd från kom-
munens jämställdhetsansvarige, ville M starta ett arbete i Göteborg 
liknande det som bedrevs i Köln. Det väckte emellertid förvåning och 
det var svårt att hitta de rätta arbetsformerna. M minns hur folk runt 
omkring tyckte att hon hade märkliga idéer: kvinnor och män kan 
man väl inte prata om, de har ju samma behov. FN:s program för 
Agenda 21 från 1992 som ju uppmanar planerare att ta in kvinnors 
och ungdomars synpunkter blev emellertid ytterligare en signal för M 
och andra att engagera sig i jämställdhetsfrågorna. 1996 kom M och 
N att arbeta ihop i ett konkret projekt. Det gällde ett bostadsområde i 
södra Askim som det redan upprättats en ”detaljerad översiktsplan” 
för. I det översiktliga planarbetat hade ett brett medborgarinflytande 
tillämpats och M och N ville följa upp ansatsen med ett jämställd-
hetsperspektiv i den fortsatta planeringen. Fortsatt planering av det 
nästan helt obebyggda området skedde genom så kallade parallella 
uppdrag till fyra arkitektfirmor. Uppdraget innebar bl.a. att utifrån en 
verbal kvalitetsbeskrivning utforma förslag till ny bostadsbebyggelse.  
 
N berättar att hon hade svårt att finna sig i att bara diskutera och sätta 
upp abstrakta mål, hon ville gå från ord till handling, något M och N 
också gjorde. De valde att bilda en arbetsgrupp av kvinnor som skulle 
värdera de fyra förslagen från arkitektfirmorna. Man bildade också 
grupper som bestod av ungdomar respektive pensionärer. För att få 
kontakt med kvinnor som var intresserade av att ingå i arbetsgruppen 
kontaktades en journalist som skrev en artikel om N och Ms planer. 
Det blev mycket god respons på artikeln och en grupp med blandad 
sammansättning beträffande ålder och yrkesverksamhet kunde bildas. 
Från början bestod gruppen av 13 kvinnor men några föll ifrån och en 
kärngrupp på åtta - nio kvinnor kvarstod. Kvinnorna bodde på olika 
ställen i Askim men kände inte varandra sedan tidigare. N och M 
uppfattade att det var en bra bredd på gruppen vad gällde bakgrund, 
bostad i Askim etc., något de såg som positivt. Kvinnornas engage-
mang var stort och det varade igenom hela planprocessen.  
 
Inledningsvis bjöds kvinnorna in till stadsbyggnadskontoret där M 
och N berättade allmänt om planering eftersom de utgick ifrån att 
kvinnorna kanske inte kände till så mycket om planprocessen. Det 
gällde precis som i andra situationer med medborgarinflytande att 
förmedla de ramar av regelverk som planerarna har att rätta sig efter, 
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framhåller N. När arkitekternas förslag var klara började det egentliga 
arbetet i gruppen. Kvinnorna fick tillgång till en lokal i området där 
de kunde träffas regelbundet, det blev en gång i veckan under sju till 
åtta veckor.  
 
Arbetet föll väl ut, det blev t.ex. inga överklaganden på den slutliga 
detaljplanen. N anser att det finns många intressanta erfarenheter från 
detta projekt. Dessa utvecklas i kommande avsnitt. Erfarenheterna av 
arbetsformen i Askim har följts upp i andra liknande projekt för ny 
bostadsbebyggelse där planering skett på en relativt detaljerad nivå.  

ÖP 99 
När vår enkät gick ut i dec 1998 till landets alla kommuner var Göte-
borg en av de få som angav att den tagit upp jämställdhet i sin över-
siktsplan, då under utarbetande. I del 1 av ÖP 99 (Utgångspunkter 
och strategier) har jämställdhet fått en egen rubrik i kapitel 6 På rätt 
väg. Här konstateras t.ex. att kvinnor och män lever olika liv och har 
olika resmönster. Men vad den fysiska planeringen kan göra för ett 
mer jämställt liv är man tveksam till, möjligen kan översiktsplanen 
”ge bättre förutsättningar”61. Samtidigt framhålls i planen att det inte 
handlar om att gynna kvinnor speciellt utan ÖP 99 skall medverka till 
förhållanden som är bra för alla.  
 
Att jämställdhet fått en egen rubrik i ÖP 99 beror inte på något 
politiskt initiativ utan på att någon enstaka remissinstans tog upp 
frågan vid utställningen. Kanske hade avsnittet kommit med ändå, 
menar den ansvarige för ÖP 99. T.ex. kommer trygghetsfrågor allt 
mer i fokus i den allmänna debatten. Jämställdhet kommer också 
fram på den politiska nivån, där budgetskrivningarna tydligt tar upp 
jämställdhetsaspekten. Han påpekar att också den allmänna debatten, 
arbetet med jämställdhetsfrågor på kontoret liksom kravet på ”main-
streaming” har påverkat. Förhoppningen med texten i ÖP var att med 
rubriken jämställdhet nå den grupp av läsare som aktivt letar efter 
information som berör konsekvenserna av planeringen för kvinnor 
respektive män, ”om det nu skiljer mellan män och kvinnor” lägger 
han till.   
 
Jämställdhet ingår alltså inte under övergripande målsättningar som 
beskrivs inledningsvis. Däremot presenteras bland målen begreppet 
medborgarkraft som ett komplement till bärkraft och konkurrenskraft. 
Medborgarkraft var ett begrepp som lanserades i den föregående 

 
 
 
 

                                                           
 61 Göteborgs kommun (2000) ÖP 99, del 1 Utgångspunkter Strategier, s. 123. 
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översiktsplanen, ÖP 93. Identifieringen av medborgarkraften innebär 
att man lyfter fram sociala utgångspunkter, liksom medborgarnas 
medverkan. Det framhålls att göteborgarnas aktiva medverkan är en 
förutsättning för den bärkraftiga och konkurrenskraftiga utveck-
lingen. Medborgarkraft står också för möjligheter till personlig 
utveckling och livskvalitet i ekonomiskt, socialt och kulturellt av-
seende. Begreppet betonar att staden kanske främst är summan av 
dess medborgare. Man använder sig också av begreppen Det stora 
Göteborg och Det lilla Göteborg. Det stora Göteborg beskrivs som 
det Göteborg som ”utgör ett livskraftigt regioncentrum, som förenar 
konkurrenskraft med omsorg om miljön” medan det lilla Göteborg 
”har stadsdelar med egen identitet där medborgarna genom att delta 
i samhällslivet aktivt påverkar sin egen och stadsdelens framtid”.62  
 
Det är främst inom ramen för begreppet medborgarkraft som tankar 
kring jämställdhet utvecklas i arbetet med ÖP 99. Det antagna doku-
mentet föreslog att vad man kallar lokala program skulle tas fram för 
att utveckla samarbetet med dem som verkligen berörs av planen, 
dvs. boende och verksamma i stadsdelen, lokala politiker och tjänste-
män. Syftet var att ta vara på lokala kunskaper, initiativ och engage-
mang, något som man bedömer ligger i demokratins intressen. De 
lokala programmen har inte antagits utan ”är ett kunskapsmaterial 
som inspirerar översiktsplanen och utgör en koppling mellan det 
översiktliga och det lokala perspektivet”63. Arbetet har främst be-
drivits av och med personal på stadsdelsförvaltningarna. I några av 
dessa lokala program har M i samarbete med N tagit tillvara erfaren-
heterna från arbetet i bl.a. Askim för att utveckla arbetsmetoderna.  

Stadsbyggandskontoret som servicelämnare  
Göteborg var också den enda kommunen som i vår enkät tog upp att 
man behandlat stadsbyggnadskontoret som servicelämnare i sin jäm-
ställdhetsplan. Arbetet med jämställdhetsplanen har i flera år skett i 
nära samarbete mellan den jämställdhetsansvarige på stadsbyggnads-
kontoret och de planerare som engagerat sig för jämställdheten, inte 
minst M och N. De senare har kunnat dra nytta av erfarenheterna bl. 
a. från arbetet i Askim. På det sättet föll det sig ganska naturligt att 
bilda referensgrupper, hålla seminarier samt att föreslå en temadag 
för Byggnadsnämnden för att diskutera och ”stöta och blöta” jäm-
ställdhet i planeringen, berättar N.  
 

 

                                                           
62 Ibid., s 20. 
63 Ibid., s 14. 
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Vi har tagit del av jämställdhetsplanen för året 1999 (daterad 
98.11.24), år 2000 (daterad 99.11.02) samt år 2001 (daterad 
00.10.31). I jämställdhetsplanen för 1999 omfattar den del som 
upptar funktionen som servicelämnare nio sidor och beskriver nuläge, 
uppföljning och utvärdering samt mål och konkreta åtgärder under 
rubrikerna Stadsbyggandskontorets verksamhet, Översiktsplane-
ringen, Jämställt byggande och planering samt Trygghetsfrågor i 
planeringen. Jämställdhetsplanen för 2000 har i princip samma 
uppläggning och omfattning. Planen för 2001 omfattar emellertid 
bara drygt en sida. För de två första dokumenten står kommunens 
jämställdhetsansvarige som ansvarig, för det sista översiktsplane-
chefen, eftersom ansvaret flyttades över till stadsbyggnadskontoret.  
 
I de första planerna tas ungefär samma frågeställningar upp när 
kontorets verksamhet beskrivs. Bl.a. kan man läsa att ett villkor för 
att jämställdheten skall kunna genomföras är att den fysiska 
planeringen samverkar med den sociala samt att jämställdhets-
aspekterna ingår som en naturlig del i planeringen. Kvinnors och 
mäns olika erfarenheter och olika sätt att se problem och lösningar 
lyfts fram. Flera nya arbetsmetoder (trygga listan, kvinnliga referens-
grupper, gåturer med olika grupper samt fördjupat samarbete med 
andra förvaltningar) har tagits fram och prövats.  
 
Avsnittet som berör Översiktsplaneringen i 1999 års jämställdhets-
plan tar upp de två framtidsbilderna Det stora Göteborg och Det lilla 
Göteborg. Dessa anses vara relevanta för jämställdheten. Medborgar-
deltagandet, som arbetet med översiktsplanen bygger på, har genom 
lokala möten ökat kvinnors deltagande i processen. I förslag till han-
delsstrategi som ingår i ÖP 99 har man beaktat att män och kvinnor 
inte har lika lätt att nå vissa typer av varor. Vid utställning av över-
siktsplanen skall tjänstemän vara ”uppmärksamma på att olika 
befolkningsgruppers synpunkter kommer fram.”64. I planen för 2000 
beskrivs hur lokala program, ett för varje stadsdelsnämndsområde, 
tagits fram. Många av dessa har kommit till i en dialog med boende-
grupper där kvinnor varit aktiva.  
 
Avsnittet Jämställt byggande och planering tar i bägge planerna upp 
en rad pågående projekt, t.ex. det tidigare nämnda i Askim. Under 
Uppföljning och utvärdering i jämställdhetsplanen för 99 framhålls 

 

                                                           
64 Göteborgs stadsbyggandskontor (1998) Jämställdhetsplan för 1999 – som 
servicelämnare, s. 5.   
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att man hållit en utbildningsdag om ”Hela Samhället” med med-
verkande från Boverket i november 1997. Kontorets egna tjänstemän 
som engagerat sig för frågorna medverkade också. Under Mål och 
konkreta åtgärder framhåller man att arbetet skall fortsätta på den 
inslagna vägen beträffande kvinnliga referensgrupper samt att förslag 
till belysning som ”främjar trygghet, säkerhet och skönhet” skall tas 
fram.  
 
Avsnittet Trygghetsfrågor i planeringen tar framförallt upp pågående 
arbete med en handbok om trygghet i staden, ett utvecklingsarbete 
som så småningom kom att inkludera Carina Listerborn, doktorand 
på CTH. Boken blev klar hösten 2000 och fick namnet Tryggare stad 
– kan man förändra rädslans platser?  
 
Jämställdhetsplanerna för 1999 och 2000 är alltså mycket detaljerade 
och konkreta beträffande stadsbyggnadskontorets roll som service-
lämnare. Jämställdhetsplanen för år 2001 har tappat många av 
ambitionerna i föregående jämställdhetsplaner beträffande just den 
rollen. Inte heller någon kritisk granskning av i vilken utsträckning 
och på vad sätt tidigare formulerade mål uppnåtts. Istället tar aktivi-
tetsplanen för 2001 upp att man skall använda sig av boken om en 
tryggare stad som diskussionsunderlag samt att man skall utveckla 
planeringen i enlighet med de tankar som utvecklats i samband med 
ett jämtegreringsprojekt65 inom kommunen där man använt sig av 
3R-metoden (se nedan). Vidare avser man att utveckla arbetssätten 
för medborgarinflytandet samt kundbemötandet, dvs. hur man lyssnar 
och bemöter dem som kommer till kontoret för att söka bygglov eller 
för att hämta upplysningar om pågående planering. Skälet till att 
planen för 2001 fått ett annat innehåll och bara är på drygt en sida är, 
enligt översiktsplanechefen, att den behövde kortas ner, för att bli 
mer tillgänglig, inte minst för byggnadsnämnden som får en stor 
mängd handlingar att läsa. 

3R-projektet 
Under år 2000 genomfördes inom Göteborgs kommun en ”Process-
ledarutbildning i Jämtegrering 2000”. Från stadsbyggnadsförvalt-
ningen deltog två tjänstemän, en kvinna (O) samt en man. Utbild-
ningen utgick bl.a. från 3R-metoden, utvecklad inom Svenska 
Kommunförbundet. För analysen av de tre R:en, Representativitet, 
Resurser samt Realia använde stadsbyggnadskontoret ett detalj-

 

                                                           
65 Jämtegrering är en term som lanserats av kommunförbundet som översättning av 
engelskans mainstreaming. 
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planearbete i Östra Fagerdal som fallstudie. Planen omfattar 130 
gruppbyggda småhus. En rapport över arbetet har sammanställts 
inom stadsbyggnadskontoret.66

 
I rapporten analyseras först representativiteten, dvs. andel män 
respektive kvinnor i följande grupper: personal på stadsbyggnads-
kontoret, politiker, personer som arbetat med detaljplanen för Östra 
Fagerdal samt brukare i planområdet och i dess grannskap. Tjänste-
männen på stadsbyggnadskontoret bestod av 43 % kvinnor och 57 % 
män. Ser man emellertid på de olika kategorierna fanns betydande 
variationer. Gruppen administrativ personal utgjordes till 100 % av 
kvinnor och kartteknikerna utgjordes till 92 % av kvinnor, medan 
trafikingenjörerna bestod till 100 % av män. I kategorin chef/sam-
ordnare (totalt sju personer) var fördelningen nästan jämn, men delar 
man upp denna kategori på chefer resp. samordnare dominerade män 
bland chefer. Den grupp som anses ha störst inflytande över planers 
utformning, vid sidan om chef/samordnare, var planerargruppen som 
omfattade totalt 36 personer. Den bestod till 72 % av män. En jäm-
förelse med situationen 1990 visade att andelen kvinnor ökat betyd-
ligt bland såväl chef/samordnare som planerare.  
 
Bland politikerna var fördelning jämn mellan kvinnor och män, det 
gällde såväl byggnadsnämnd som ett antal nämnder som ofta är direkt 
involverade i planfrågor. Presidierna dominerades dock av män, de 
utgjorde ca 70 %. En jämförelse över tiden visar att före 1995 var 
situationen betydligt mer ojämn. Vad gäller de personer som var in-
volverade i planprocessen för just Östra Fagerdal så dominerades den 
grupp som kom från stadsbyggnadskontoret av kvinnor medan den 
grupp som kom utifrån dominans av män.  
 
Intressant är den diskussion som förs om framtida brukare av om-
rådet. Könsfördelningen av boende bedöms med all sannolikhet att 
vara jämn, men bland brukare under dagtid bedöms kvinnorna 
dominera. Dagbefolkningen förväntas bestå av flera olika kategorier 
t.ex. de som har vårdnaden av barn, de som arbetar lokalt, arbetslösa, 
gamla, sjuka, och de med funktionshinder. Flera av dessa kategorier 
domineras av kvinnor enligt tillgänglig statistik. Slutsatsen blir för 
rapportsskrivarna ”Kvinnor använder det som män planerar!”67.  
 

 

                                                           
66 Göteborgs stadsbyggandskontor (2000) 3R-metoden – ett verktyg i detaljplaneringen? 
Jämtegrering av detaljplan för bostäder i Östra Fagerdal. Koncept 
67 Ibid., s. 6. 
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Precis som i Umeå vållade 3R-metoden problem när det gällde att 
diskutera Resurser och Realia. Kan man sätta adresslappar på invest-
eringar i stadsbyggandet, ”för män” resp. ”för kvinnor”? frågar sig 
författarna68. I rapporten tar man upp gjorda investeringar i lokal-
gator, gång- och cykelvägar samt ridvägar till diskussion. I just 
planen för Östra Fagerdal upptar gång-, cykel- och ridvägar 70 % av 
investeringarna. Eftersom kvinnor kan förväntas använda dessa vägar 
i större utsträckning än män, betyder det då att man skall göra en om-
fördelning av investeringarna till förmån för männens bilåkande? 
Knappast, resonerar man. Den sneda fördelningen beror delvis på att 
de större trafiklederna redan var utbyggda. Det viktiga är, menar 
författarna hur miljön fungerar för män respektive kvinnor i Östra 
Fagerdal. För bilen finns det klara normer om dimensionerande 
faktorer, men inte alls på samma sätt för gång- och cykelvägar, de 
oskyddade trafikanternas miljö. För dem saknas normer och rutiner, 
och det finns inga färdiga handböcker att följa eller inga standardkrav 
att tillämpa, menar O. Realia bör just handla om utformningen av 
miljöerna, slår rapportförfattarna fast.  
 
Som alternativ till 3R-metoden tar istället rapportförfattarna upp ett 
alternativ som de kallar BKT-principerna som bygger på begreppen 
blandning, kontinuitet och tillgänglighet. Dessa begrepp behandlas 
utförligare i senare avsnitt.  

Nya erfarenheter att lära av  
M och N har alltså praktiserat och reflekterat över olika arbetsformer 
för att stödja medverkan från invånarna i ett planeringsområde. De 
nya arbetsformerna har inneburit, vare sig det gällt detaljerad över-
siktlig nivå eller att ta fram lokala program, att det traditionella 
planeringssättet ifrågasätts. Det har handlat om att planera med 
snarare än för berörda människor. Men syftet har också varit att få 
fram kunskaper utifrån de berördas erfarenheter och på så sätt också 
ett nytt sätt att förhålla sig till planeringen.  

Att få nya kunskaper 
Både M och N framhåller att kvinnogruppen de arbetade med skulle 
varken vara en traditionell remissinstans, eller enas om ett gemen-
samt svar. Istället ville man få fram kunskaper, det värdefulla var att 
se bredden, dvs. om man var väldigt enig i en viss sak, eller om det 
fanns delade meningar, och oavsett vilket, innebar det värdefull kun-

 
                                                           
68 Ibid., s. 7. 

139 

 
 
 
 



skap för planerarna. Följaktligen betonade man att alla ståndpunkter 
var lika mycket värda.  
 
Både M och N ser en koppling mellan jämställdhet och vad de kallar 
vardagskunskap. Att få in jämställdheten i planeringen är att skapa 
miljöer som är anpassade även för kvinnor. Att planera för ett bra 
vardagsliv berör medborgarinflytandet generellt i så motto att det 
måste ske genom att ”prata med den vanliga människan, just därför 
att vi har en massa specialistkunskap, som vi har samlat på oss och 
lärt oss … just genom att vi är inriktade på detta, utbildade på det, så 
trängs på något sätt den här enkla vardagskunskapen bort, och enda 
sättet att få in den, det är ju då att prata med människor” framhåller 
N. Just vardagserfarenheterna av hur man använder sitt område är 
vad M och N ville få fram och den insikten gav dem en trygghet i det 
fortsatta arbetet.   
 
Följaktligen fick planeringen ett något bredare innehåll. I arbetet med 
de lokala programmen inom ÖP 99 handlade det inte bara om utform-
ningen av den fysiska miljön, utan också om hur man förvaltar och 
sköter den, liksom verksamhetens innehåll. Man diskuterade t.ex. om 
hur skolan kunde användas efter skoltid, om att utveckla föräldra-
inflytande och man genomförde ett projekt där pensionärerna blev 
undervisade av grundskoleelever i datakunskap.  

Nya arbetsformer 
Att hitta arbetsformer för att få fram den kunskap som den utbildade 
planeraren distanserat sig ifrån är alltså viktigt, menar M. Det tradi-
tionella arbetssättet där man först gör en ”områdesbeskrivning” och 
därefter ett kapitel som handlar om framtida utveckling gör det svårt 
för att inte säga omöjligt att synliggöra könsperspektivet, den ”man-
liga strukturen, den vanliga, den traditionella strukturen … gör den 
omöjlig, den var stel”.  
 
I arbetet inom Majorna arbetade en forskare med ett utvecklings-
projekt för att hitta former för medborgarsamverkan men köns-
perspektivet blev inte tydligt. M beslöt då att ta saken i egna händer. 
Hon lät en kvinnlig tjänsteman på Majornas stadsdelsförvaltning 
skriva ett kapitel om livet i Majorna. M framhåller att denna kvinna 
skrev det ”på ett väldigt fint sätt, så att på så vis har vi ändå försökt 
att få till det ändå”. M beklagar att det inte finns någon riktigt bra 
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modell för hur man skall arbeta tillsammans med medborgarna och 
tror att folk misströstar därför att planerare ”har suttit där och styrt 
och ställt”. Situationen kräver självrannsakan. 
 
Erfarenheterna från Majorna tog M med sig i det lokala arbetet i 
Frölunda. Det utgör ett bra exempel, menar M. Till att börja med 
rådde förvirring, politikerna hade inte någon uppfattning om hur 
arbetet skulle läggas upp, och deras kommentarer uteblev. M:s sam-
arbetspartner i Frölunda stadsdelsförvaltning menade att hon inte 
skulle skriva för Frölundaborna om deras framtidsfrågor utan menade 
att det var självklart att de boende i området själva skulle ta upp vilka 
frågor de prioriterade. 
 
Efter samrådet av ÖP 99 bildades i Frölunda ett nätverk, Flätverket, 
som bestod av 20-25 personer. Nätverket delades upp i ett antal 
undergrupper och man delade upp arbetet mellan sig så att varje 
grupp åtog sig fyra till fem olika frågor. På så sätt fick man igång en 
process underifrån. Det resulterade i att det ursprungliga kapitlet 
ströks och man kunde istället lyfta fram den vilja som Flätverket 
uttryckte och som någorlunda representerade Frölundaborna. Det 
fanns inte något annat att göra om man ville få fram de boendes 
synpunkter, förklarar M. 
 
Arbetssättet inom de olika grupperna avvek också från det tradit-
ionella. De olika grupperna bestämde själva om arbetets uppläggning. 
Kvinnorna i Askim hittade ett informellt sätt att arbeta utan ord-
förande och sammankallande. De turades om att skriva anteckningar. 
M och N var bara med till att börja med, sedan lämnades grupperna 
ifred när de diskuterade de olika förslagen. Själva arbetet gick till så 
att de diskuterade över ritningarna på bordet och direkt på ritningarna 
skrevs deras synpunkter ner. Utöver alla kommentarer på ritningarna 
ställde de på slutet samman en skriftlig rapport med synpunkter på 
vart och ett av förslagen. Också kvinnornas språk var helt annorlunda 
mot vad M och N var vana vid. Kvinnorna använde bilder och 
liknelser, inte teoretiska eller tekniska termer i onödan. Samtidigt 
kunde de vara mycket raka och  mycket välformulerade. N framhåller 
också vikten av att möta och kommunicera med kvinnorna utifrån 
deras erfarenhetsvärld: ”dels jobba samman, men att också vi på ett 
sånt där okonventionellt, okonstlat sätt kan föra en dialog, dricka lite 
kaffe och prata om barnbarn”.  
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Gensvaret bland kvinnorna var starkt. En av kvinnorna sa ungefär så 
här, berättar N: ”Det är ju så roligt att få vara med från början så 
här och få en insyn och få känna att man är med, även om man kan-
ske inte kan bidra med några vettiga synpunkter, men just genom att 
ni ber oss att vara med, så visar ni ju, på stadsbyggnadskontoret, att 
ni faktiskt tror att det finns kunskap utanför kontoret.” Det var också 
ett arbetssätt som kändes meningsfullt för de deltagande planerarna, 
”jag mådde väldigt bra av detta, för att jag tyckte att vi blev ju lik-
som ett ansikte utåt också och dom ringer om allt möjligt dom här 
damerna, så att det behöver inte just röra något med planering utan 
det kan vara lite vad som helst, så har vi lite kompisar också”.  

”Manliga” och ”kvinnliga” intresseområden 
På stadsbygganskontoret i Göteborg har man tillämpat erfarenheterna 
från Askim i fyra likartade projekt. Utifrån vad som kommit fram i 
dem har N försökt få fram om det är vissa saker som kvinnorna åter-
kommer till och som de tillmäter stor betydelse, dvs. om man kan 
urskilja vad som kan uppfattas som ”kvinnligt” och ”manligt” i 
planeringen. Hon har då kunnat urskilja vissa mönster. Även om hon 
är försiktig med att dra några långtgående slutsatser, så anser hon att 
materialet säger henne något. 
 

En fantastisk förmåga som dessa kvinnor visar på är att de kliver 
”ner i dom här förslagen och börja leva i dom och känna efter.” Det 
står i kontrast till vad N är van vid, inte minst hos sina kolleger. 
Hennes erfarenheter är att istället för att sätta människan i fokus 
poängteras inom planerarprofessionen vad som kan utläsas ur ett 
fågelperspektiv, där det tekniska, estetiska och ekonomiska betonas. 
Man får en lösning som kan bli attraktiv men saknar förståelsen för 
hur människor upplever området inifrån.  
 
Kvinnorna är måna om att bostadsområdet skall ha identitet. Man 
skall kunna känna identifikation med området, speciellt för kvinnorna 
ingår i identifikationen känslan för var du bor. I ett av de utvalda 
förslagen i Askim värdesatte man speciellt att när man kommer fram 
till bostadsområdet fanns där ett litet entrétorg med en port som 
tydligt angav att man kommit ”hem”. N tror sig se ett mönster; män 
framhäver oftare aspekter som ger status medan för kvinnor är det 
viktigaste med hemmet och bostaden tryggheten, familjen, och den 
plats varifrån man kan göra en rad olika saker.  
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Ett annat område gäller relationen mellan det privata och det gemen-
samma. Över åren har pendeln slagit, antingen åt att betona det 
privata eller åt att betona det gemensamma, menar N. Men det är 
kvinnorna i arbetsgruppen som var de första som gjorde N uppmärk-
sam på att det är lika viktigt med båda aspekterna. Det är trevligt med 
gården som ger möjligheten till informella möten (man kan t.ex. möta 
andra mammor, kanske över en ”fika”), men gården ersätter inte den 
enskilda vrån i anslutning till bostaden.  
 
Vad som är vackert och fult engagerar också kvinnorna, något ovän-
tat för N, något hon trodde var förbehållet arkitekter att diskutera. 
Kvinnorna besökte området och uttryckte en känsla för vad de tyckte. 
Ett förslag beskrevs som ”tjusigt” men definitivt inte som något som 
passade i den robusta miljö med ängar och ladugårdar som planom-
rådet utgjorde.  
 
Kvinnorna har många tankar kring var bilen skall stå i förhållande till 
bostaden, framhåller N. Kvinnorna vill att den skall stå nära bostaden 
eftersom det är praktiskt och bilen är en dyrbar investering som man 
vill ha uppsikt över. Men skälet är också att det är tryggt att parkera 
nära bostaden istället för att gå till en central parkering som det kan 
vara olustig att ta sig från, när det är mörkt. Dessa tankar står i 
kontrast till ett synsätt som bygger på separation av olika trafikanter 
utifrån trafiksäkerhet o dyl. Det betyder inte att bilen skall stå alldeles 
intill huset men det skall kännas tryggt att gå till och från parkeringen 
belägen inte alltför långt bort. 
 
Tryggheten finns alltså med i kvinnors analyser av planer. Det 
innebär inte att de alltid talar direkt i termer av trygghet utan istället 
utifrån hur man rör sig området. Medvetenheten om vad trygghet 
innebär finns där hela tiden, men det utgör en självklarhet, därför 
lyfts det inte fram av kvinnorna, framhåller N. Kvinnorna påpekar 
t.ex. att de inte vill ha för höga häckar. Istället för buskar kan på vissa 
platser föreslås ett träd för att få bättre överblick.  
 

 

Kvinnorna är också medvetna om att mark inte skall ”slösas bort”. 
Vid granskningen kunde de hitta områden som de fann inte användes 
till något meningsfullt. De ”kände sig” igenom planerna ”rätt så 
mycket med magen”, och om det fanns något litet område som inte 
kom till användning, påpekades detta. Också M tycker sig se ett 
mönster i att kvinnor vill hushålla med resurser och vill slå vakt om 
att i första hand skall omsorg om gamla och skolan fungera.  
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Tankar om en ny planeringsprocess  
Erfarenheterna från arbetet med lokala grupper utformade på olika 
sätt, har lätt till vidare reflektioner över planeringsprocessen. Som en 
röd tråd återkommer termer som vardagslivet, vanliga människors 
villkor, upplevelsen av miljöer inifrån, samt trygghet.  

En ödmjukhet inför medborgarna … 
Redan när N arbetade med bygglovsgranskning växte en ödmjukhet 
inför medborgarna fram parallellt med en insikt om hennes makt. 
Hon tog myndighetsbeslut eftersom hon tilldelats delegation att 
bestämma vissa saker. Med sina beslut anser N att hon påverkade inte 
bara människors vardagsliv utan också livet överhuvudtaget på ett 
påtagligt sätt. Människor kunde bli väldigt förtvivlade, en upplevelse 
som la grunden till den ödmjukhet som hon känner inför sina arbets-
uppgifter, eftersom planeraren har ”en oerhörd makt, som kan slå på 
olika håll för den enskilda människan”.   
 
N betonar vikten av att invånarna dras in i processen på ett tidigt 
stadium, dvs. innan samrådsmaterial eller program föreligger. Både 
kvinnor och ungdomar anser hon utgöra väldigt bra kanaler men det 
gäller att anpassa sitt förhållningssätt för att väcka intresse, väcka 
nyfikenhet, och få människor att förstå att de faktiskt kan bidra i 
planarbetet. Der är viktigt att de invigs innan någon planering skett. 
Ett sätt att få igång debatten är att gå ut och provocera eller tala om 
ett hot, menar N. Det finns en skillnad mellan män och kvinnor i 
deras sätt att kommunicera som man måste vara uppmärksam på, an-
ser N. Män vill formulera synpunkterna i klartext, explicit. Kvinnorna 
däremot kanske bär på mer av tyst kunskap, därför får man kun-
skaperna och det bästa utbytet utan det skrivna dokumentet när det 
gäller att kommunicera med kvinnor. Det betyder emellertid inte att 
kvinnor inte kan formulera sig skriftligt, när så behövs. 
 
Att medvetenheten om trygghet inte är explicit, utan snarare en tyst 
kunskap, kan vara svårt för män att uppfatta. Finns den om kvinnorna 
inte har skrivit ner den? fråga sig N. Hon menar att kvinnors med-
vetenhet om trygghet finns där hela tiden, som en självklarhet när de 
granskar planerna. Därför skriver kvinnorna inte att vi måste jobba 
för tryggheten.  
 
För att få människor att bli engagerade i planeringen så bör också 
sociala och fysiska frågor vävas samman på ett helt annat sätt än vad 
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som görs idag. Det skulle ge helt andra förutsättningar för att väcka 
människors engagemang menar N och ger som exempel daghemmet. 
Det är inte bara en lokaliseringsfråga utan har också sociala infalls-
vinklar. Det handlar om närhet, om trygghet, om att daghemmet är ett 
komplement till familjerna som skall bo i området, att föräldrarna 
skall känna sig nöjda och trygga när de har lämnat barnen. Att tala 
om daghem i såna termer gör medborgarna aktiva.  
 
Att göra stadsvandringar är ett sätt att bredda medborgarnas engage-
mang, tror M. Det är en fördel om man har olika grupper för kvinnor 
och män. Anledningen är kvinnorna skulle få bättre möjligheter att 
komma till tals för oftast, när det är några män med, så tar männen 
befälet och pratar mest, har M erfarit. 
 
Att möta medborgarna i deras sätt att utrycka sig och tänka på, dvs. 
på ett sådant sätt att människorna känner igen sig i planerna blir 
därmed viktigt. Ett sådant förhållningssätt leder tankarna vidare till 
en ny planerarroll. M tror att folk har gett upp att medverka i plane-
ring därför att planerare har ”suttit där och styrt och ställt och inte 
plockat med människorna in i planeringen”. En ny planerarroll 
kräver att man kliver ner ifrån piedestalen, planeraren kan inte sitta 
och ”bara titta på kartor utan man måste gå, man måste vandra i 
stadsdelen, man måste prata med människor på ett helt annat sätt”.  

... som utvecklar planeraren  
Ett ökat och annorlunda medborgarinflytande ger inte bara nya kun-
skaper för planeringen, det utvecklar också planeraren, framgår av Ns 
och Ms reflektioner. N framhåller hur hon hela tiden fått uttalanden 
och synpunkter både från kvinnorna och ungdomarna, synpunkter 
som har breddat hennes insikter. Hon tror sig kunna göra ett bättre 
jobb idag än vad hon gjorde tidigare, därför att vissa saker fått en 
tyngd och en motivation, som hon inte kände till tidigare. Det är 
viktigt, framhåller hon, att sätta in människan i sitt sammanhang, ”för 
inom parentes vågar jag påstå, att det har vi planerare inte gjort”. 
Efter att ha arbetat med kvinnogrupperna tänker N numera med 
människan i fokus. Hon har blivit hjälpt i att leva sig in i hur det 
kommer att vara att bo eller röra sig i den miljön som planförslaget 
skall förverkliga. Det gäller också den mer översiktliga nivån. Då 
handlar det t.ex. om vägen till bussen eller hur man tar sig till affären 
och daghemmet.  
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Vad gäller insikten att kvinnor upplever avlägset belägna bilparke-
ringar som otrygga, påpekar N, att hon hade inte var medveten om 
den saken tidigare. Hon hade lärt sig att tänka på trafiksäkerhet, inte 
minst barnens säkerhet, och därför skulle man separera gående och 
bilar. Men nu har det kommit in nya aspekter och hon planerar på ett 
annat sätt. Hon framhåller att nu kommer hon aldrig att medverka till 
en plan ”där det inte kännas bra och tryggt” att gå mellan bostad och 
parkering. Just vad gäller trygghet har kvinnorna gett henne många 
idéer.  
 
Också M har erfarit hur kvinnor och mäns prioriteringar t.ex. vad 
gäller resandet och boendet har påverkat hennes som yrkesutövare. 
Hon har läst vad som finns skrivit inom dessa områden och de nya 
kunskaperna har gett henne en ny förståelse som lett till ett nytt för-
hållningssätt i planeringen. Hon ser hos sig själv ett tydligt bevis på 
hur indoktrinerad och omedveten hon blivit ”genom sin utbildning 
och sen praktik … under alla år i det här manliga tänkandet” som 
inneburit att ”skapa manliga strukturer”. Efter att ha fått upp ögonen 
och blivit helt övertygad om att det handlar olika levnads- och rörel-
semönster för män resp. kvinnor, har hon tagit på sig ”nya glas-
ögon”. Varje dag kan hon nu uppleva exempel på vad bruket av de 
nya glasögonen innebär.    
 

M och N menar att ett nytt arbetssätt kunde innebära, om det på sikt 
spred sig och blev regel snarare än undantag, att ”vi och dom” 
attityden försvann liksom skranket mellan myndigheten och alla 
andra. Det skulle vara mycket värt, om man nu verkligen vill för-
ändra arbetssättet, tillägger N. Inte minst i arbetet med de lokala 
programmen bedömer de denna typ av medborgarinflytande som 
värdefullt, de boende upplever att det handlar om frågor som de 
finner angelägna.  

Det ”storstilade” kontra vardagserfarenheter 
Den översiktliga planeringen skall, enligt Ns och Ms tankar, ta sin 
näring från människors vardagstillvaro och på så sätt skapa ett växel-
spel mellan den översiktliga nivån och detaljplanenivån. Det innebär 
en sorts vertikal planering dvs. även i den översiktliga planeringen 
måste man ha kontakt med och kunna avläsa vad som händer på 
marknivå. Planeraren måste kunna föreställa sig vad som händer 
bland människorna när ett område genom en viss beteckning föreslås  

146 

 
 
 
 

 



för det ena eller andra ändamålet. Att läggar ut områden för olika 
ändamål har långtgående konsekvenser som planeraren måste leva sig 
in i, menar alltså N.   
 
Det är vanligt att man anser översiktsplaneringen som främst fysisk. 
N menar emellertid att planen inte främst består av en karta som 
anger markanvändning utan i botten skall finnas en verbal beskriv-
ning som anger olika kvaliteter som får bilda utgångspunkt för olika 
strukturella utvecklingar. Idag är oftast bara två till tre personer 
avsatta för att arbeta med den översiktliga planeringen och därför blir 
det en omöjlighet att göra erforderliga analyser och få förståelse för 
vad olika förslag innebär för människorna. Den översiktliga plane-
ringen blir därmed ett teoretiskt och tekniskt dokument, där männi-
skan inte finns med. Planeraren måste ideligen fråga sig hur det kom-
mer att fungera för människorna som skall bo och verka i denna stad, 
framhåller N. Också M framhåller att den översiktlig planeringen 
inrymmer samhällsplanering, inte bara fysisk planering.  
 
Utifrån Göteborgs översiktsplan som bygger på ”det stora Göteborg” 
och ”det lilla Göteborg” menar N och M att dessa begrepp skall ses 
som komplementära, inte ordnas i ett hierarkiskt förhållande. De små 
stadsdelarna, det som betecknas som det lilla Göteborg, sammantaget 
bildar det som det stora Göteborg står för. Man kan inte begära att det 
”lilla Göteborg” skall behöva acceptera krav från det ”stora Göte-
borg”. Ett sådant krav kan vara att ett grönområde bebyggs, men då 
angriper man frågan på fel sätt. N framhåller att om ”alla människor 
i det lilla Göteborg, där och där och där mår bra, då har du det 
starkaste stora Göteborg du någonsin kan tänka dig”. Det finns alltså 
en fara i att försämra på den lokala nivån, i den vardagsnära miljön, 
för att genomföra ”det stora Göteborg”. En sådan försämring slår 
direkt tillbaka på ”det stora Göteborg”. Såväl politiker som företagare 
är beroende av medborgarna i Göteborg. Men olika resonemang som 
förts om att ”det stora Göteborg” måste få genomslagskraft visar tyd-
ligt att man prioriterar det storskaliga och spektakulära, inte det små-
skaliga. Det i sin tur innebär att det lokala perspektivet eller de lokala 
behoven får stå tillbaka. Det är inte i det ”glamorösa storstilta” utan 
i det ”oglamorösa vardagsnära … som kvinnor i första hand har sin 
plats, även när dom har jobb”, framhåller N.  
 

 

I arbetet med Göteborgs översiktsplan är det alltså de storskaliga 
lösningarna som i hög grad prioriteras, och som har status enligt N. 
Som exempel nämner hon projekt som berör Korsvägen, Vetenskaps-
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centrum och Götatunneln. Hon tycker sig kunna urskilja att det var-
dagsnära, det oglamorösa inte anses vara väsentligt, istället är det de 
storstilade projekten som ibland har lett till prisutmärkelser för deras 
estetiska kvaliteter. Men även för N, som betonar att hon är arkitekt, 
finns det andra kvaliteter. Kvaliteter som för många människor är lika 
viktiga som skönhetsupplevelser. De handlar om att planera för 
vardagsmiljön, på ett sådant sätt att planeringen underlättar att 
”framleva livet”. 
 
Dominansen av det storstilade och storskaliga slår också igenom i 
trafikplaneringen. Det byggs företrädesvis för ”snabba förbindelser” 
som män använder sig av medan det satsas mindre på de ”många 
sträckorna som kvinnor transporterar sig på” där tillgängligheten på 
lokal nivå eller områdesnivå är viktig, framhåller N. 
 
Ett ytterligare exempel på det ”stora Göteborg” är att kommunen har 
tagit upp frågan om att ansöka om olympiska spel och därmed få en 
plats på kartan i Europa. Men M tvivlar på att OS är en fråga som är 
prioriterad bland kvinnor när man inte klarar sjukvården och t.ex. 
måste skicka patienter till Varberg. Göteborgarna skall inte missunna 
sig trevliga tillställningar som Göteborgskalaset, men det finns 
gränser. Så länge t.ex. belysningen är trasig i parkerna och folk inte 
kan gå ut, inte bara av rädsla, utan också för att de kan ramla omkull, 
så länge det finns mycket att göra i vardagsmiljön, betonar M.  

BKT-principen 
Arbetet med 3R-metoden visade för deltagarna i utbildningen om 
jämtegrering på brister i metoden när det gäller att försöka mäta 
resurser och realia inom ett planeringsprojekt. Stadsbyggnadskontoret 
valde istället att presentera de s.k. BKT-principerna som bygger på 
begreppen blandning, kontinuitet och tillgänglighet. Principerna, som 
skall ses som ett komplement till 3R-metoden, har tagits fram av O 
och utvecklas i en bilaga till stadsbyggandskontorets 3R-rapport inom 
jämtegreringsprojektet. BKT-principerna har som utgångspunkt att 
konsekvenserna för jämställdhet i den fysiska planeringen främst är 
resultatet av hur planprocessen drivs. BKT-principen utgör också ett 
svar på att innehållet i och utformningen av planen och dess faktorer 
inte kan mätas genom resursfördelning enligt 3R-metoden. 
     
BKT-principerna utarbetades emellertid inte först som ett svar på 3R-
metoden. O framhåller att hon försökt arbeta efter dem hela sin yrkes-
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period, ”men det har liksom inte legat i tiden att föra fram det i ord”, 
det är först nu som tiden blivit mogen. För O är inte jämställdheten 
främst relaterad till hemmet och dess närmaste miljö utan istället är 
det den offentliga miljön som står i fokus: ”frågan om hur människor 
trivs i den offentliga miljön, det har alltid intresserat mig och det är 
ju det som är grundläggande tycker jag för jämställdheten, att alla 
skall kunna röra sig tryggt och säkert i den offentliga miljön”. Från 
början har kanske inte kvinnorna varit i fokus för Os tankar utan den 
fokuseringen har kommit efter hand med insikten om att alla kvinnor, 
i vissa situationer och på vissa tider, är mycket otrygga i den offent-
liga miljön. Men även om tryggheten är en viktig aspekt, så räcker 
det inte att enbart diskutera trygghetssynpunkter, menar O. Miljön 
måste vara attraktiv och intressant för att den skall locka till sig folk, 
en tråkig miljö blir folktom och därmed osäker.  
 
BKT-principen fokuserar således på innehållet i och utformningen av 
den fysiska miljön. B för blandning, finns ju i begreppet blandstaden 
som lanserats i Göteborgs översiktsplan som ett alternativ till den 
ensidiga funktionsuppdelningen. Den senare främjar inte jämställd-
heten, menar O. Hon är medveten om att idealet, från vissa syn-
punkter i alla fall, att kunna arbeta och bo inom samma stadsdel inte 
är realistiskt för flertalet idag. Men det blir färre inbrott per lägenhet 
eller arbetsplats om bebyggelsen är blandad69. Dessutom kan man få 
en bättre service i området och kanske t.o.m. bättre kollektivtrafik om 
dagbefolkningen ökar pga. av att det finns arbetande människor i 
området. Den allmänna tendensen är också att man alltmer efter-
strävar blandning av verksamheter, t.ex. försöker man göra något åt 
ensidiga industri- och arbetsområden, framhåller O. 
 
K för kontinuiteten innebär en kritik mot att man planerar bebyggelse 
som öar med bebyggelsefria områden emellan som blir otrygga om-
råden, sådant främjar inte heller jämställdheten, betonar O. Stads-
strukturen skall istället vara uppbyggd kring attraktiva gångstråk med 
hållplatser i anslutning till dem. Det skall inte finnas återvänds-
gränder utan man kan alltid gå runt på olika sätt i stadsstrukturen, på 
samma sätt som i en rutnätsstad.  
 
T för tillgängligheten betonar att miljön kring gångstråken skall vara 
inbjudande, vänlig, vacker, attraktiv, spännande och omväxlande så 

 

                                                           
69 O hänvisar till ett examensarbete gjort vid Institutionen för fysisk planering, Blekinge 
Tekniska högskola.  
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att alla människors behov tillvaratas. Entréer till bostäder, verksam-
heter etc. skall vetta mot gångstråken. Orienterbarhet och överblick-
barhet är viktiga delar av tillgänglighetsbegreppet. Också tillgäng-
ligheten är en jämställdhetsfråga, framhåller O, det är en självklarhet 
att man skall kunna nå alla områden på ett lätt sätt och inte tvingas 
bort från bebyggelse eller behöva ta långa omvägar. Trafikplane-
ringen är ofta ett slående exempel på bristande tillgänglighet. Den 
byggde från början helt på tillgänglighet för bilen, men nu kan man 
konstatera den principen inte fungerar i ett samhälle, där man vill ha 
jämställdhet mellan könen. Vill man ha ett öppet och tillgängligt 
offentligt utrymme måste man lägga tyngdpunkten på kollektiv-
trafiken och gång- och cykeltrafiken, framhåller O.  
 
O är mån om att framhålla att BKT-principerna inte främst är en 
metod utan snarare ett synsätt som man skall ha framför sig hela tiden 
i planeringen, från översikten till detaljerna. Det innebär att hon är 
”allergisk mot alla checklistor, i synnerhet såna som blandar stort 
och smått i en enda röra”. Att arbeta med checklistor får som konse-
kvens att man gör en produkt och därefter checkar man av det mot en 
lista, alternativt tillämpar man en metod mekaniskt, utan att reflek-
tera, menar hon.  
 
I jämtegreringsprojektet har BKT-principerna använts för analys av 
ett redan planerat område, dvs. i strid mot grundprincipen att vara ett 
synsätt i själva principerna. Östra Fagerdalplanen har istället fått 
fungera som ett exempel på vilka brister som uppstår när man inte 
använder sig av BKT-principerna. Dessa brister berodde i stor ut-
sträckning på faktorer som redan var bestämda när man skulle göra 
planen, framhåller O. Det var de övergripande förutsättningarna som 
styrde när det översiktliga planarbetet satte igång för mer än tolv år 
sedan. En av lärdomarna blir, menar O, att man inte skall göra stora 
områden för enbart bostäder.  
 
Till skillnad från M och N arbetar O inte med medborgargrupper. 
Hon är inte i princip emot sådant arbete, tvärtom anser hon att N och 
M är beundransvärda. Men O känner att hon inte orkar med det, 
eftersom det innebär kvällsarbete och mycket organisationsarbete, 
något hon beklagar. Hon framhåller också att det flextidavtal som 
gäller för dem, inte uppmuntrar till kvällarbete. Istället betonar O att 
man kan utveckla sin empati för dem som planeringen gäller. Hon 
känner att hon utvecklar den genom att ha diskussioner med olika 
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människor under normal arbetstid och hon nämner att hon t.ex. 
brukar prata med byggarna, de har erfarenheter, och de vet vad det är 
för familjer som kommer. Om det är ett helt nytt bostadsområde som 
skall planeras försöker hon tänka sig in i vilka som kommer att flytta 
in i området och göra sig en bild av vad det är för sorts människor, 
hur deras familjesituation ser ut, och vilken ekonomi de har. Hon får 
också möjlighet till en viss kommunikation med berörda när ett plan-
arbete sätter igång. Det kan vara  många berörda som har synpunkter 
av olika slag och med dem kan man prata och diskutera med i mån av 
tid. Det är sådant som gör jobbet roligt, betonar O.  

Könets betydelse 
Många av de tankar som M och N framför, och i viss mån även O, 
kretsar kring betydelsen av kön. Har det någon betydelse om dem 
man planerar för identifieras som kvinnor respektive män? Kan man 
tala om könsneutral planering? Vilken betydelse har könet på den 
person som planerar? Dessa och liknande frågor är centrala i den 
feministiska analysen.   

Allmänt intresse: ett endimensionellt begrepp? 
Människan står tydligt i centrum för de tre kvinnliga planerarna som 
engagerat sig i jämställdhetsarbetet. Men vilken människa är det? 
Vilken vägledning ger begreppet det allmänna intresset så centralt i 
planeringen? N har funderat över det på sistone eftersom hon inför 
antagande av planer i kommunfullmäktige gör en sammanvägning av 
allmänna intressen gentemot enskilda intressen. För henne har det 
blivit allt mer tydligt att i hennes uppgift som planerare ingår att med-
verka till att skapa ett gott ”livsrum” för alla människor. Det all-
männa intresset har en direkt koppling till medborgarinflytandet, 
betonar hon, eftersom en planerare inte kan veta allt om andra 
människor och inte kan bevaka alla frågor som berör vardagslivets 
betingelser. Det innebär inte att alla som bor i området skall få be-
stämma fullt ut, utan det ligger på ett mer generellt plan, framhåller 
hon. Ju mer kontakter och ju mer dialog och kommunikation 
planeraren har med olika grupper i samhället desto bättre blir 
resultatet.  
 
Att det allmänna intresset är ett endimensionellt och könlöst begrepp 
framhåller även M och O. Det allmänna intresset uppfattas som ett 
rätt tomt begrepp, att det finns olika intressen och att män och 
kvinnor har olika intressen, det är självklart, framhåller M. O fram-
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håller att när man pratar om allmänhet och människor då tänker 
många inte på dem som olika kön: ”och det är ju fel, det är ju någon-
ting som den här jämställdhetsdebatten har satt fingret på, det är ju 
väldigt viktigt”. 
 
Talet om att man planerar för det abstrakta allmänna intresset innebär 
ofta ett könsneutralt tänkande. Ett uttalande av en manlig chef får 
belysa detta. Han ser inte att det allmänna intresset skulle kunna vara 
något relaterat till kön. Förutom kanske om man vill främja ridin-
tressena, i så fall gynnar en sådan åtgärd rimligen gruppen flickor. I 
en diskussion om framkomlighet däremot så tänker han inte i jäm-
ställdhetstermer eller utifrån kön, utan då är det göteborgarna som 
står i fokus i sin egenskap av bilister. Samtidigt säger samma person 
att han tror på förekomsten av maktstruktur i samhället. Traditionellt 
har byggbranschen och samhället överhuvudtaget präglats av manliga 
värderingar. Beslut av kommunfullmäktige, om t. ex. direktiv av 
olika slag beror ju på vem som har makten för tillfället vilket i sin tur 
påverkar vilka frågor som lyfts fram eller vilka förslag som läggs, 
förklarar han.  

Kvinnor en grupp bland många likvärdiga grupper? 
I det postmoderna samhället vi nu lever i uppmärksammas allt mer 
mångfalden, dvs. förekomsten av olika kategorier. De kvinnliga 
planerarna som intervjuats är också medvetna om det berättigande i 
att alla dessa kategorier blir uppmärksammade. Man har t.ex. i 
Askim, parallellt med kvinnogruppen, arbetat med gamla och ung-
domar. Plan- och bygglagens portalparagraf talar om att vi skall 
planerar för ett jämlikt samhälle, dvs. för alla olika kategorier som 
kan urskiljas. Termen jämställdhet är förbehållen relationen mellan 
män och kvinnor som alltjämt kännetecknas av viss ojämställdhet, 
annars hade vi inte behövt uppmärksamma frågan. Man kan se jäm-
ställdhet som ett specialfall av jämlikhet, den berör bara relationen 
mellan män och kvinnor. Eller som ett överordnat begrepp, det finns 
män och kvinnor i alla andra grupper, det finns både manliga och 
kvinnliga ungdomar, osv.  
 

 

Intervjuerna pekar på en ambivalens hos planerna inför dessa spörs-
mål. Skall man ha arbetsgrupper bestående av enbart män? Hur rela-
terar man gruppen kvinnor till andra grupper som ungdomar och 
handikappade? Att plocka fram just kvinnorna kan väcka irritation, 
männen känner sig förbigångna. N har många gånger, när hon har 
varit ute och berättat om sina erfarenheter, fått frågan om varför det 
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inte funnits grupper för enbart män, man kan inte bara ha grupper 
med kvinnor. Ibland har den som frågat varit nästan lite sårad. Hon 
tycker att hon inte har något riktigt bra svar på den frågan. Att fram-
hålla det mänskliga, att bygga ett samhälle som alla kan dra nytta av 
blir ett svar. Också N är medveten om att ett ifrågasättande av den 
könsneutrala planeringen innebär att kvinnor sätts i fokus och då kan 
det uppfattas som det blir en övervikt till deras fördel. Men det finns 
redan en kraftig förskjutning, och har alltid funnits, åt att tillgodose 
manliga önskemål och behov. Vad det nu handlar om är att få till 
stånd jämvikt. Motivet för en manlig grupp skulle kunna vara att 
verkligen synliggöra skillnaden mellan manliga och kvinnliga 
intressen, argumenterar N.   

Bättre representativitet, en lösning? 
Genom arbetet med 3R-metoden fästes stor uppmärksamhet på repre-
sentativiteten av män respektive kvinnor i planarbetet. Är det säkert 
att ”manliga” respektive ”kvinnliga” intressen i planeringen blir 
säkerställda på så sätt? N är starkt kritisk till sådana argument. Hon 
framhåller att fler kvinnor i planeringen visserligen är önskvärt av 
demokratiska skäl, men det är en helt annan sak än att föra in jäm-
ställdheten i planeringen genom att skapa miljöer som är anpassade 
även för kvinnor. Man kan inte utgå från att det blir en ”jämställd” 
plan bara för att bägge könen är likvärdigt representerade i 
planarbetet.  
 

O betonar det naturliga och sunda i att arbeta med blandade grupper 
med jämn representativitet. Fördelen med sådana grupper är någon-
ting som man känner intuitivt, menar hon. Det är svårt att bevisa 
eventuella skillnader ifråga om synsätt, men eftersom det finns två 
kön, och de har något olika synsätt på livet och vardagen och något 
olika behov så är det sunt och naturligt att man delar på de uppgifter 
som finns i samhället och att man diskuterar sådana frågorna 
gemensamt.  

Planerare, eller kvinnlig planerare? 
Diskussion kring representativitet kan också leda till att planeraren 
skärskådar sig själv och sin yrkesroll. Är jag planerare, eller är jag en 
kvinnlig planerare? Om man deltar som kvinnlig planerare gäller det 
att bejaka sin kvinnlighet, och verkligen tänka efter och det är inte 
helt lätt, menar M. Hon tror inte det går utan utbildning. Den kvinn-
liga planeraren måste bli väldigt medveten om vad jämställdhet hand-
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lar om, annars tar de till sig männens sätt att agera och de manliga 
normerna som vi lever med idag, i så fall blir det ingen förändring. M 
nämner som exempel trygghetsfrågorna, och framhåller att det är 
väldigt viktigt att kvinnliga planerare är medvetna om vad de gör, de 
måste förstå stadens mönster och hur det påverkar människorna, både 
kvinnor och män. 
 
Att efterlikna det manliga sättet att vara, för att komma någon vart i 
karriären, tär på krafterna, framhåller M, något som har tagit henne 
lång tid att inse. Nu bryr hon sig inte om att efterlikna männen ”nu är 
jag kvinna, jag bryr mig inte om att ta på mig några karlkläder 
längre, eller tankar”. M känner att hon är respekterad av sina 
kollegor, men bedömer att hon inte har lika lätt att få ekonomiska 
resurser till sina projekt som de ”stora” projekten.  

Ett jämställt planeringskoncept 
De tre kvinnliga planerarnas reflektioner för längre än till att enbart 
identifiera vad om kan vara manliga och kvinnliga intressen i 
planeringen och till att diskutera könets betydelse i en analys av 
rådande planering. Också ett övergripande koncept för en jämställd 
planering kan härledas ur de svar de gett vid intervjuerna. Att ut-
veckla sina idéer om ett jämställt planerande sker emellertid inte 
smärtfritt, det kräver att strategier utvecklas och mod att tänka om.  

Vad är jämställd planering? 
Kan man beskriva vad en jämställd planering är? N menar att bo-
städer, närmiljöer, och områden på alla olika planeringsnivåerna skall 
utformas på ett sådant sätt att de ger lika goda förutsättningar för ett 
bra vardagsliv för både män och kvinnor. Man kan inte diskutera 
jämställd planering utifrån ett rättvisekrav, menar hon, även om 
kvinnor har rätt att kräva sin rätt eftersom de tillhör den ena hälften 
av befolkningen, utan det ligger på det ”mänskliga” planet, betonar 
N. Istället framhåller hon ”att ju fler människor som mår bra och har 
det bra, desto bättre värld och samhälle får vi, och då gagnar det … 
alla i en stadsdel eller i en kommun”. Bra mår man, menar N, om 
platser och funktioner som är knutna till vardagslivet lokaliseras på 
ett sätt som underlättar och sparar tid, det känns tryggt , och det är lätt 
att t.ex. träffa grannen.  
 
M framhåller att det måste bli bra för män också och ser blandstaden 
som en möjlighet till en stadsstruktur på allas villkor. En sådan bör 
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man sträva efter för att få en ”roligare” stad, en tryggare stad och 
överhuvudtaget en bekvämare stad. Att planera en sådan stad är en 
kvinnofråga, det måste man ha i bakhuvudet när man planerar.  
 
N känner stor olust inför den funktionsuppdelade staden. Den kanske 
var motiverad en gång i tiden av hälsoskäl men man såg inte myntets 
baksida som drabbade kvinnorna som i betydligt högre grad än 
männen tog hand om familj och hem och som skulle sköta ett flertal 
sysslor med hemmet som bas. Den planeringen resulterade i att bo-
städer, verksamhetsområden, centrum och äldreboende skildes åt. 
Sedan är det som regel inte männen, utan kvinnorna, som åker och 
ser till ”ens gamla mamma och pappa”. Hon menar att fortfarande 
läggs stora områden ut för enbart bostäder. Planerare pratar alltjämnt 
i samma stela termer fast det står i översiktsplanen att man skall ar-
beta med integration av verksamheter.  
 
Medan N och M således framhåller att erfarenheter från vardagslivet 
skall prägla planeringen och hur de själva utvecklats av kontakterna 
med sina olika kvinnogrupper har O konkretiserat sådan tankar i 
BKT-principerna utifrån en mer generell empati med dem som plane-
ringen berör. Det är som om de närmat sig likartade frågor från två 
delvis olika håll. De representerar emellertid inte ett uppifrån respek-
tive ett nerifrån perspektiv utan alla tre startar inifrån, de ”kliver in” i 
förslagen, läser av upplevelser, känner efter ”med magen” precis så 
som de beskrivit de kvinnliga medlemmarna i arbetsgrupperna. Här 
finns alltså en början till en jämställd planering som inte utgår från att 
kvinnor skall förändras till att likna männen, t.ex. genom att köra bil i 
samma omfattning som män, något som ibland framförs. Istället är 
det en jämställdhet som bygger på att det som traditionellt tillhört och 
alltjämt tillhör kvinnors erfarenheter och intressen får samma villkor 
och status i planeringen som de traditionellt manliga erfarenheterna.  
 
Följaktligen pekar både M och N på O:s BKT-principer när de vill 
vidareutveckla vad en jämställdhet i planering kan vara, speciellt i 
den översiktliga planeringen. Det är viktigt att undvika att jämställd-
heten bli en ”sidofåra” i planeringen och därför kan O:s idealstad 
vara en möjlighet. De ställer alltså O:s tankar om att man skall 
planera för den gående människan och inte separera trafikslagen för 
trafiksäkerhetens skull, utan istället tänka på kvinnor som skall röra 
sig i otrygga miljöer och barn som skall leka på gårdarna, mot ett mer 
manligt sätt att planera som karakteriseras av ett fågelperspektiv och 
som i högra grad fokuserar på tekniska lösningar. Fördelarna med det 
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gamla rutnätsmönstret där man skapar många mötesplatser framhålls. 
Men om dessa tankar är ett speciellt kvinnligt sätt att planera, är M 
trots allt tveksam till.  

Strategier och motstånd 
Själva utvecklingen av det jämställda planeringskonceptet har i 
många avseenden gått på tvärs mot etablerade planeringsrutiner. För 
att kunna pröva nya idéer har det varit nödvändigt att utvecklas 
strategier, något inte minst N är medveten om. Ofta handlar det om 
att bygga upp nya idéer underifrån, något som kan ta lång tid. Efter-
som kontoret bedöms ha en stelbent organisation med en mansdomi-
nerad kultur har strategin varit ”att undvika blindskär”. Som exempel 
nämner N att när kvinnogruppen i Askim skulle bildas bad de inte om 
lov att kontakta en journalist som kunde skriva om planerna, trots att 
det fanns restriktioner när det gällde kontakter med journalister och 
massmedia. Först när gruppen bildats och träffats första gången in-
formerades deras chef om vad de satt igång.  
 
N menar att strategin måste vara, om det är någonting man verkligen 
tror på, ”så gör detta, säg ingenting, förrän du förhoppningsvis kan 
visa också på ett bra resultat, då är det dags att gå och visa, ’titta 
här’”. Det innebär att hon kan vara ganska självvåldig, ibland helt på 
egen hand, ibland med stöd från någon annan.  
 
I praktiken handlar arbetet ofta om att så ”ett frö och sen tar det ett 
tag, så växer det till sig eller har det börjat gro där och där”. Hon 
nämner detta med trygghet som exempel. Från att ha varit en föga 
uppmärksammad fråga så inträffar en situation där man känner ”att 
det ligger i luften, det ligger i samhället, det ligger utanför kontoret, 
från alla håll kommer det liksom propåer”.  
 
Arbetar man inte på chefsnivå kan det vara svårt att nå fram med 
budskapet oavsett vilka strategier man utvecklar. Gehör hos chefer är 
viktigt. En chef kan driva frågan på ett helt annat sätt än vad enskilda 
handläggare kan. Chefen kan alltså se till att nya aspekter på ett eller 
annat sätt förs in som krav i ”lagom portioner”. För en tid sedan 
hade man på kontoret en för jämställdhet entusiastisk chef. På Habitat 
konferensen i Istanbul fick han ”en aha-upplevelse” av jämställd-
hetsfrågornas betydelse och blev därefter mycket intresserad av M 
och N:s arbete. Han hade troligtvis kunnat ge ett välbehövligt 
teoretiskt stöd om han varit kvar, menar de.  
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Men det är inte alltid man känner eller får det stöd man så väl be-
höver. Det nya flextidavtalet är ett sådant exempel. Det medger inte 
att man får övertidsersättning när man går ut på kvällarna för att ha 
samråd med medborgarna, något det finns direktiv på. I den frågan 
upplever de att det inte finns stöd från ledningens sida. Ett annat 
exempel utgör trygghetshandboken. Från början fanns inget intresset 
för den. För tryckningen av boken fick man begära pengar från BRÅ 
trots att det finns ett projekt inom Göteborgs stad som heter Tryggare 
och vackrare stad. Boken fick också byta namn från Rädslans platser 
- kan man förändra otrygga miljöer? till Tryggare stad  - kan man 
förändra rädslans platser en process som fördröjde publiceringen ett 
par månader. 
 
Allmänt sett bedömer de som driver jämställdhetsfrågorna att dessa 
inte fått genomslag, de är fortfarande inte riktigt rumsrena. Man 
ställer visserligen upp på att arbeta med jämställdhet, men sedan 
arbetar man ändå i stora grupper där traditionella frågor om gatu-
strukturer, husvolymer och hushöjder diskuteras. Framförs då försynt 
att man också skall tänka på jämställdhetsfrågorna blir resultatet att 
man diskuterar trygghet ett kort tag, därefter är jämställdhetsfrågorna 
överspelade. Jämställdhetsplanen vad gäller stadsbyggandskontoret 
som servicelämnare ser M och N som ytterligare ett exempel. Planen 
för 2001 har skurits ner till en sida när ansvaret flyttades från jäm-
ställdhetsansvarige till översiktsplanechefen. Många av de frågor som 
togs upp i tidigare planer har försvunnit trots att de ännu inte genom-
förts till fullo.  

Relation till politiker  
Att inte alltid följa med strömmen av kollegor inom planerarpro-
fessionen och politiker kan kräva tydliga ställningstaganden som i sin 
tur leder till konfrontation. Det har N funderat på och är väl medveten 
om att hon valt att inte ta konfrontation i vissa lägen. Också hon har 
vid tillfällen avstått från att ge politikerna det kanske något obekväma 
beslutsunderlag som behövts för att väcka dem, något hon känner hon 
kanske borde ha gjort. Hon vill alltså inte lägga skulden på politiker-
na som är inblandade i samhällsbygget, istället anser hon att hon 
måste rannsaka sig själv lite grand. Hon menar att det finns en kultur, 
som innebär att planeraren ska vara felfri, inte göra fel, inte göra  
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misstag. Men vid två tillfällen har hon insett sina misstag och faktiskt 
gått tillbaka till politikerna och bett om lov att lägga ett uppgjort för-
slag åt sidan och sedan starta om utefter nya principer.  

Kanske något nytt 
Trots bristande uppbackning och motstånd på vissa punkter så finns 
det ändå förhoppning om förändringar. M framhåller att arbetet med 
Tryggare stad har ändå getts en officiell erkänsla. Dessutom hör folk 
från flera håll av sig och vill få information om trygghetsfrågor, 
många tar upp ämnet idag, både gamla och unga. Det finns också ett 
större intresse för att lyfta fram vad som kan vara ”kvinnligt” och 
”manligt”, kanske ett tecken på förändringar, trots allt. N konkluderar 
med att säga att helt pessimistisk är hon inte, men det kommer att ta 
tid.  

Sammanfattning 
I Göteborgs kommun är det således ett flertal trådar kring jämställd-
het i planeringsprocessen som plockats upp och som successivt vävs 
ihop, men ännu är väven lös. Initiativ har kommit från ett mindre 
antal enskilda handläggare, alla kvinnor, som på ett eller annat sätt 
engagerat sig i frågan. Det är snarare genom det generella kommu-
nala jämställdhetsarbetet, än genom politiska beslut om jämställdhet i 
fysisk planering, som reflektioner och nya arbetssätt vuxit fram och 
fått gehör. Det har varit och är i mångt och mycket en process under-
ifrån, stöd från chefer och politiker varierar. Att jämställdhet ligger i 
tiden har hjälpt, men kanske inte givit den uppbackning som är 
nödvändig för ett radikalt genombrott för genusperspektivet i 
planeringen.  
 
Trots de begräsningar som det innebär att agera underifrån har 
envetet arbete och kloka tankar formulerats till något som utgör ett 
jämställt planeringskoncept. Reflektionerna över jämställdhet i 
planering är inte förlagda till en viss plannivå utan de som arbetar 
med frågorna vill se hela planeringsprocessen genomsyrad av jäm-
ställdhet. Man kan tolka det som att det är önskvärt att den jämställda 
planeringsprocessen präglas av ett mindre utvecklat hierarkisk plan-
system. I konventionell planering föregår visserligen översiktlig 
planering tidsmässigt detaljplanering men det behöver inte betyda att 
övergripande strukturer i alla lägen skall styra förutsättningarna på 
det lokala planet, det kan också vara tvärtom.  
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Av intervjuerna framgår med all tydlighet att arbetet med att bedriva 
en jämställd planering varken skett friktionsfritt eller utan motstånd. 
Det har därför präglats av ifrågasättande av rådande praxis och 
normer och sökande efter nya angreppssätt. Den könsneutrala plane-
ringen, ojämna maktförhållanden, det allmänna intressets endimen-
sionella karaktär liksom den traditionella planerarrollen ifrågasätts. 
Genom att utveckla metoder kring ett medborgarinflytande där 
medborgarna själva bestämmer dagordningen får brukarna en roll 
som innebär möjligheter till påverkan, inte bara som mottagare av 
information. En bild av kvinnor, liksom övriga medborgarna, som 
handlande subjekt i planeringen lyfts fram i de olika resonemangen. 
Att just synliggöra kvinnorna som handlande subjekt i samhället 
tillhör genusforskningens viktigaste bidrag.  
 
De tankar och arbetssätt som de tre planerarna ger uttryck för kan 
sålunda sammanfattas:  
• ett icke hierarkiskt förhållande mellan frågor på översiktlig nivå 

och frågor på detaljplanenivå; 
• ett inifrån perspektiv snarare än ett fågelperspektiv uppifrån på 

den fysiska miljön;  
• vardagslivets erfarenheter medverkar till att skapa 

utgångspunkter för planeringen av de stora strukturerna;  
• kunskaper hämtas i första hand från dem som planeringen berör 

dvs. olika grupper av medborgare, däribland kvinnorna, varvid 
dessa görs till aktiva subjekt i planeringen; 

• det är medborgarnas ”språk” och dagordning som gäller i 
planerarnas kommunikation med dem. 
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Del 4 av Anita Larsson 
 

Del 4 sammanfattar resultaten från de olika fallstudierna genom en 
teoretisk diskussion baserad på frågeställningar hämtade från 
feministisk teori respektive planeringsteori. Erfarenhet från tidigare 
materialinsamling i förstudien och enkätundersökningen ingår i 
diskussionen för att knyta ihop trådarna.  
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Att få feministisk teori 
och planeringsteori att mötas 
Att anlägga ett genusperspektiv på översiktlig planering innebär ett 
ifrågasättande av dess könsneutrala utgångspunkt. Studeras enskilda 
översiktsplaner lyser människorna vanligtvis med sin frånvaro i plan-
dokumenten. Ett villkor för att kunna anlägga ett genusperspektiv är 
emellertid att människor är identifierade som individer eller 
kategorier. Genusperspektivet låter sig därför inte utan vidare ut-
vecklas inom gängse planeringstradition. Det könsneutrala för-
hållningssättet hos planerarna återspeglas i tankar kring att den 
översiktliga planeringen skall svara mot ”allmänna intressen” något 
som tolkas som att planeringen syftar till att skapa goda villkor för 
alla människor, oberoende av kön, intressen eller erfarenheter.  
 
Som konstaterades i rapportens inledning är genusperspektiv i fysisk 
planering ett i stort sett outforskat område. Erfarenheter från många 
andra discipliner visar dock att utvecklandet av ett sådant perspektiv 
gett ny och betydelsefull kunskap, medverkat till teoriutveckling samt 
lyft fram bortglömda kvinnliga utövare inom disciplinens område. 
Humaniora och samhällsvetenskap70 är forskningsområden som gått i 
spetsen för sådan utveckling, och idag finns genusstudier etablerade 
inom flertalet discipliner. Ny kunskap om och förståelse för planering 
som teori och praktik borde alltså också bli resultatet av att medvetet 
anlägga ett genusperspektiv på detta område.  
 
När nu den tredje etappen av projektet Genusperspektiv i översiktlig 
planering avslutats har vi fått ett omfattande material som gör det 
möjligt att vidareutveckla våra utgångspunkter och tidigare pre-
liminära slutsatser. Våra slutsatser ger inte bara stoff till att ifråga-
sätta den könsneutrala planeringen genom att utröna hur profess-
ionella planerare eller tjänstemän i praktiken arbetar med jämställdhet 
i översiktlig fysisk planering och vilka föreställningar om genus/kön 
som planerare är bärare av. De pekar också på vad ett genuspers-
pektiv i planeringen skulle kunna innebära. Erfarenhet från tidigare 
materialinsamling i såväl förstudien som enkätundersökningen finns 

 

                                                           
70 Litteraturvetenskap kan nämnas som ett exempel, där feministisk teori och metod 
bidragit till att lyfta fram glömda författare och gett nya tolkningar av t.ex. 
modernismen. Resultat har lett till det omfattande verket Nordisk kvinnolitteratur-
historia som utkommit i fem band.  
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med i våra tankar när vi nu försöker knyta ihop trådarna. Det är vår 
ambition att sammanfoga praktik och teori, att bidra till såväl forsk-
ning av som forskning för planering. Normativa inslag saknas alltså 
inte. 
 
Denna avslutande del inleds med att ange en tematisk sammanfatt-
ning av resultaten av främst fallstudierna kring vilka övriga avsnitt är 
uppbyggda. Eftersom vi diskuterar resultaten utifrån ett genusveten-
skapligt perspektiv föregås den tematiska analysen av ett klar-
läggande av vissa begrepp relaterade till kön och dess anknytning till 
det fysiska rummet. De teoretiska resonemang som förs parallellt 
med att utveckla de olika teman skall ses som tentativa. Planerings-
teori och feministisk teori har ett flertal beröringspunkter som det 
finns möjligheter att utveckla, inom ramen för detta projekt har vi 
bara haft möjlighet att påbörja en sådan utveckling. Diskussionerna 
skall således läsas som ett första reflekterande över dessa 
beröringspunkter. 

Sammanfattning av resultaten 
Våra resultat kan sammanfattas i tre övergripande teman. För det 
första tycker vi oss kunna vaska fram en motdiskurs vars utformning 
är präglad av en medvetenhet om rådande genusordning i samhället. 
Motdiskursen avviker från gängse könsneutrala planering präglad av 
rationalitet i varierande grad71, dvs. en planering som i princip sam-
manfaller med position 1 i den modell för sortering av angreppssätt 
som presenterats i Del 1. Det andra temat är efterfrågan på plane-
ringsredskap för att förverkliga jämställdhet, alternativt ett genus-
perspektiv, i planeringen. Det tredje är faktorer kopplade till planerar-
nas agerande för att driva jämställdhet i planeringen.  
 
Vid sidan om dessa tre teman går som en röd tråd i vårt material att 
införlivandet av genusperspektiv i fysisk planering är en oerhört trög 
process. Alla rapporter och annat material som andra forskare och 
utredare72 står bakom, tillsammans med vad vi själva skrivit73 har gett 

 

                                                           
71 Sätten att arbeta fram en översiktlig plan varierar, det vi främst tagit fasta på är hur 
genusperspektivet behandlas. 
72 Brattén, Katarina & Bertil Lundberg (1996) Delaktig och dialog. Översiktsplanering i 
Kils kommun på annorlunda vis. Arbetsrapport 97:3. Högskolan i Karlstad. 
Ljungby kommun: Ryssbyprojektet Rapport III. Kvinnors medverkan i planering.  
Lundkvist, Helén (1998) Ojämställdhetens miljöer – om jämställdhet i fysisk planering 
och miljö. Kommunförbundet. 
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ringa effekter vilket måste tolkas som att den rådande planerings-
praktiken är mycket svår att rubba. Många kloka ord har under årens 
lopp sagts eller skrivits av enskilda engagerade personer men sprid-
ningseffekterna har varit minimala inom planerarkåren. Varför möter 
jämställdhetsambitionerna i översiktlig planering så mycket motstånd 
samtidigt som det finns en sorts acceptans för att fysisk planering bör 
vara jämställd i likhet med andra sektorer i samhället? Varför leder 
inte enbart nya redskap till önskvärda förändringar? Det är vår för-
hoppning att också sådana frågor indirekt skall få sina svar i denna 
del av rapporten.  
 
Intervjuerna med olika tjänstemän avslöjar dessutom att flertalet av 
dessa är mycket ambivalenta i sin syn på hur begreppet jämställdhet 
skall användas i samband med fysisk planering, en ambivalens som 
är helt begriplig. Jämställdhet, ett begrepp hämtat från den praktiska 
politiken, blir otillräckligt för utvecklingen av planeringen. Istället 
kräver integrering av jämställdhet i planering att ett möte kommer till 
stånd mellan de två kunskapsområdena feministiskt kunnande/teori 
och planeringskunnande/teori. Det gäller inte bara att könskoda vad 
som regelmässigt beskrivs som könsneutrala erfarenheter och in-
tressen, det handlar i lika hög grad om att tillägna sig kunskaper inom 
det genusvetenskapliga området. I våra fallstudier har vi funnit in-
tressanta variationer vad gäller det praktiska utfallet i detta avseende. 
 
I ett fall var den som var ansvarig för ett utbildningsprojekt kring 
jämställdhet inte själv planerare men förhållandevis väl inläst på 
genusfrågor. Fokus inriktades i detta projekt på att lyssna lika mycket 
på kvinnor och män. Frågor kring planeringens innehåll kom i kläm, 
trots att enskilda tjänstemän efterfrågade både bättre kunskaper och 
metoder för att utveckla planinnehållet utifrån ett jämställdhets-
perspektiv.  
 
I andra fall var det fråga om kompetenta planerare som mer eller 
mindre öppet och aktivt vill inlemma jämställdhetsaspekter i sitt 
arbete. De hade emellertid begränsade teoretiska kunskaper i frågor 
med anknytning till genusperspektivet. Därför blev ansatserna inte 
särskilt genomgripande.  

 

                                                                                                                                                             
73 Friberg, Tora (1996) Tillväxtfilosofi eller resursmobilisering. I Hela samhället, 
Boverket. Friberg, Tora (1993) Den andra sidan av myntet. Om regionalpolitikens 
enögdhet. Glesbygdsmyndigheten, Östersund. 
Larsson, Anita (1994) Gender Aware Approaches to Physical Planning. Paper prepared 
for the Gender Office at Sida.  
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I ytterligare ett fall förekom ett konstruktivt samarbete mellan jäm-
ställdhetsansvariga och planerare. Några av planerarna hade ett brinn-
ande intresse för jämställdhet och någon hade utbildat sig i genus-
vetenskapliga spörsmål. Här fanns en början till ett möte mellan teori 
och praktik, mellan jämställdhet och fysisk planering. Ett möte som 
utvecklats till formuleringen av vad som kan ingå i en motdiskurs. 

Relevanta begrepp 
Genusforskningen bygger på att synliggöra skillnader mellan vad 
som beskrivs som kvinnligt respektive manligt samtidigt som den vill 
verka för att kvinnors villkor skall bli likvärdiga männens. Den mål-
sättningen rymmer ett dilemma. Genom att tillskriva kvinnor vissa in-
tressen och erfarenheter, som de inte till fullo delar med män, ligger 
det nära till hands att dessa uppfattas som en produkt av deras biolo-
giska kön. Det i sin tur gör att man lätt hamnar i biologism och 
essentialism varvid den traditionella kvinnorollen förstärks. Om 
kvinnors beteende istället anses vara styrt av det rådande genus-
systemet, dvs. orsaken är att finna i konstruktionen av det sociala och 
kulturella könet, kan det leda till ett förnekande av den kvinnliga 
respektive manliga kroppens betydelse för identiteten. Teoretiskt är 
det en utmaning att inte falla i någon av dessa riktningar.  
 
Ett annat dilemma är användningen av dikotomier. Genusforskning 
har ofta anledning att både knyta an till och ifrågasätta dikotomier. 
Kön/genus är ett exempel som tas upp nedan, andra är natur/kultur, 
privat/offentligt, manligt/kvinnligt, traditionell/modernt osv. Skapan-
det av dikotomier innebär att till synes hanterliga fack formas där en 
rad egenskaper samlas som sedan kopplas till varandra. Så t.ex. har 
kvinnor kopplats ihop med privat och natur, medan manligt asso-
cierats med offentligt och kultur. Dikotomiernas konstruktion innebär 
också en sorts ofrivilliga val, mellan till synes uteslutande kategorier. 
Erfarenheter från verkligheten kanske säger att det ofta handlar om 
både och, eller om en position någonstans på en skala mitt emellan 
ytterligheterna. Ibland är dessa konstruerade dikotomier inte korrekta 
i strikt logisk bemärkelse vilket leder till omöjliga ställningstaganden. 
Ett exempel utgör likhet och särart vars innebörd vi utvecklar nedan.  
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Genus 
I inledningen (Del 1) angavs att genus definieras som socialt och kul-
turellt skapat kön för att skilja det från olika biologiska egenskaper 
hos män och kvinnor. Som analytiskt redskap fungerar begreppet 
genus med definitionen socialt kön när man vill lyfta fram socialt och 
kulturellt skapade skillnader, skillnader som kan beskrivas genom 
begrepp som genusordning eller genussystem. Dessa skillnader går 
att påverka genom ökade insikter, förändrad praktik och lagstiftning.  
 
I vår vetenskapssyn vänder vi emellertid oss emot en dikotomisering 
av socialt kön å ena sidan och biologiskt kön å andra sidan och menar 
att de måste betraktas som något som är sammanfogat både i prak-
tiken och teorin. Vi menar att kroppen är märkt av erfarenheter lik-
som att kroppen påverkar våra erfarenheter dvs. konstruktionen av 
kvinnligt respektive manligt omfattar både det sociala och biologiska 
men utefter en kontinuerlig skala. Termen kön används när vi inte 
finner anledning att göra denna åtskillnad utan mer vill ha ett sam-
manfogat och överordnat begrepp, som t.ex. i begreppet könsneutralt.  
 
Liksom begreppet jämställdhet bygger teorier om genusordning och 
genussystem på att konstruerade ojämna maktrelationer existerar i 
samhället mellan kvinnor och män. Flertalet av dess institutioner är 
alltjämnt uppbyggda på eller leder indirekt till en systematisk under-
ordning av kvinnor och av det som beskrivs som kvinnligt, gällande 
jämställdhetslagstiftning till trots. Styrkan, räckvidden och graden av 
hierarki som präglar rådande genusordning varierar dock från fall till 
fall74. 

Jämställdhet och mainstreaming 
Begreppet jämställdhet tillsammans med mainstreaming har blivit 
vägledande för politiskt initierat jämställdhetsarbete i Sverige respek-
tive inom EU. Jämställdhet är således den term som används inom 
kommunal verksamhet inklusive fysisk planering, men också i 
Boverkets rapport Hela samhället. 
 
Ett sätt att formulera den politiska innebörden av jämställdhet har 
gjorts av näringsdepartementet75. Det lyder: 
 

 
 
 
 

                                                           

 

74 För en utförligare diskussioner om dessa teorier se Friberg, Tora & Anita Larsson 
(1997) Genusperspektiv i översiktlig planering. Institutionen för kulturgeografi och 
ekonomisk geografi. Rapporter och notiser 148, s. 30 – 40. 
75 http://naring.regeringen.se/fragor/jamstalldhet/ uppdaterad 4 okt 2001. 
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• en jämn fördelning av makt och inflytande; 
• samma möjligheter till ekonomiskt oberoende; 
• lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, 

arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet; 
• lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av 

personliga ambitioner, intressen och talanger;  
• delat ansvar för hem och barn; 
• frihet från könsrelaterat våld. 
 
I våra intervjuer med tjänstemän får begreppet jämställdhet oftast ett 
innehåll som ligger i linje med ovan, dvs. likheten betonas. Fall-
studierna visar emellertid att det är svårt att tillämpa den officiella 
förståelsen av jämställdhet i den fysiska planeringen. För att kunna 
precisera vad som skulle kunna utgöra ”jämställdhet” i fysisk 
planering måste man därför närma sig genusbegreppet. Det innebär 
att man diskuterar (makt)relationer mellan män och kvinnor i sam-
hället. Vidare innebär det att kvinnors specifika erfarenheter identi-
fieras, inte sällan beskrivna som relaterade till vardagslivets organi-
sation i det fysiska rummet, men också som trygghet och säkerhet i 
det offentliga rummet.  
 
Mainstreaming står för att jämställdhetsperspektivet skall integreras i 
alla sektorer inom förvaltning och policyutveckling. Det ska inte för-
visas till något vid sidan av. Begreppet har inte fått något större 
genomslag i Sverige, men näringsdepartementet använder termen 
jämställdhetsintegrering76 för att betona att detomfattar alla nivåer i 
samhället. Kommunförbundet har lanserat begreppet jämtegrering 
som en svensk översättning. Förverkligandet av mainstreaming leder 
till att jämställdhetsaspekterna ska tillföras något som redan är etable-
rat. Tanken är god men för fysisk planering verkar även det begreppet 
fungera dåligt, förutom att det gör dem som ansvarar för planering 
uppmärksamma på att även planeringen bör rannsakas utifrån ett 
generellt jämställdhetskrav. Problemet är att innan en integrering kan 
ske, måste planeraren ha klart för sig vad som ska integreras. Man 
skulle kunna säga att ett genusperspektiv i planeringen skall med-
verka till att skapa fysiska förutsättningar för de politiska målen för 
jämställdhet, men också ett sådant synsätt kräver att förståelsen 
fördjupas.  

 
                                                           
76 Ibid. 
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Likhet och särart 
Diskussioner kring jämställdhet i planering, liksom utformningen av 
andra politikområden, fastnar ofta i begreppen likhet respektive sär-
art. Både jämlikhet och mainstreaming tenderar att betona att kvinnor 
skall bli lika män dvs. likhetsprincipen. Alternativt lyfts kvinnors sär-
art fram vilket kan uppfattas som att avsikten är att rådande köns-
roller skall konserveras. Det som kommer fram i flertalet av inter-
vjuerna är främst ett bejakande av likhetsprincipen medan de plane-
rare som medverkat till formuleringen av motdiskursen lyfter fram 
kvinnors specifika intressen baserade på deras erfarenheter. Dessa 
anser de skall beaktas i planeringen och därmed sätts fokus snarare på 
kvinnors särart.  
 
Begreppen särart och likhet presenteras ofta som varande en diko-
tomi. Om jämställdhet tolkas så att kvinnor skall bli lika män får man 
en motsättning mellan begreppen jämställdhet och särart. Men detta 
är en falsk motsättning menar många, t.ex. Dahlerup77. Hon menar att 
det är just spänningen mellan å ena sidan politiska krav på jämställd-
het och å andra sidan rådande människosyn som vållat kvinnorörel-
sen bekymmer genom tiderna och lett till fastlåsning i skenbart olös-
liga dilemman. Dahlerup menar att jämställdhet och särart, i betyd-
elsen skillnad, inte är varandras motsatser. Förvirringen beror bl.a. på 
att man samtidigt tar upp en politisk nivå och en ontologisk nivå, dvs. 
framhåller en människosyn. De motsatspar som istället bör diskuteras 
är dels jämställdhet kontra ojämlikhet, vilket utgör den politiska 
nivån, dels likhet kontra olikhet (alternativt skillnad eller särart) 
vilket utgör den ontologiska nivån. Det går alltså, utan att vara 
ologisk, att argumentera både för lika lön, dvs. jämställdhet, och 
framhålla skillnader mellan könen, dvs. särart.  

Privat och offentligt, reproduktion och produktion 
Begreppen privat och offentlig används i vissa sammanhang i plane-
ringen. Det kan gälla ägandet, dvs. privatägd mark kontra offentligt 
ägd mark tillhörande kommun, landsting eller stat. Privat och offent-
ligt gäller också tillträdet till rummet i staden eller kommunen. Kvar-
tersmark är som regel privatägd och där har allmänheten inte auto-
matiskt tillträde. Vi får inte utan vidare kliva in på andras tomter. 
Allmän platsmark i form av gator och parker är däremot öppna för 
alla, de ingår i det offentliga rummet. Gatorna i stadskärnan är så-

 

                                                           
77 Dahlerup, Drude (2001) Ambivalenser och strategiska val. Om problem kring be-
greppen särart och jämlikhet i kvinnorörelsen och i feministisk teori. Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 2001:1. 
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ledes en del av det offentliga rummet där vi har rätt att vistas alla 
timmar på dygnet och kan t.ex. demonstrera under förutsättning att 
vissa regler följs. Ett köpcentrum med sitt innetorg är däremot ofta 
enskilt ägd, tillträde kan då begränsas i tid (stängd nattetid) och 
oönskade besökare kan stängas ute.  
 
I andra sammanhang än i fysisk planering används begreppet privat 
liktydigt med hemmets värld och offentligt som världen utanför 
hemmet, dvs. associeras med arbetsliv och politik. Genusforskningen 
har pekat på en lång tradition där det offentliga betraktas som över-
ordnat det privata, samtidigt som kvinnor associeras med det privata 
och män det offentliga rummet/livet78. Genom denna dikotomisering 
förstärks kvinnors underordning.  
 
Detta forskningsprojekt fokuserar på den översiktliga planeringen 
som enligt Plan- och bygglagen har en annan funktion än detalj-
planering. I vissa avseenden kan översiktlig planering associeras med 
planering av det offentliga rummet och detaljplanering med planering 
av det privata rummet. Den översiktliga planen är strategisk och 
rådgivande, den skall främja utvecklingen av en ”ändamålsenlig 
struktur” för hela kommunen. Detaljplanen däremot är produktions-
förberedande och skall reglera bebyggelsen i detalj. Vanligtvis om-
fattar den en eller ett par kvarter. Det är som regel inom kvartersmark 
som bostäder av olika slag återfinns. 
 
Planerarna pekar ut vissa områden som kvinnliga när de tillfrågas om 
jämställdhet i planeringen. De menar också att många av dessa kvinn-
liga områden är knutna till hemmet och omsorgen om familjen. Där-
för, menar de, bör jämställdhet knytas till detaljplaneringen, samtidigt 
som de hävdar att den översiktliga planeringen är könsneutral.  
 
Även om det inte sägs fullt ut finns i resonemangen hos vissa plane-
rare en koppling mellan vad som är kvinnliga områden, detaljplane-
ring och en mer gängse uppfattning om vad som utgör den privata 
sfären. Ser man privat och offentligt som ytterligheterna på en 
kontinuerlig skala, och inte som en dikotomi, kan de ”kvinnliga” 
områdena som identifieras av planerarna placeras företrädesvis i 
anslutning till den privata sfären och det privata rummet.  
 

 
 
 
 

                                                           
 78 Se t.ex. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 2001:2. 
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Till begreppsparet privat och offentligt kan kopplas reproduktion och 
produktion. T.ex. utgår Lena Wängnerud79 från detta begreppspar i 
sin studie av kvinnorepresentationen i Sveriges riksdag för att kunna 
beskriva kvinnliga och manliga intresseområden i politiken. Repro-
duktion syftar på omsorgsarbetet i vid bemärkelse, t.ex. vård av barn, 
gamla och sjuka. Det har traditionellt knutits till den privata sfären 
och uppfattats som ett kvinnligt ansvarsområde. Produktion handlar 
om framställande av varor i vid bemärkelse och är knutet till offent-
lighet och lönearbete. Det har också traditionellt varit ett manligt 
ansvarsområde. Hon betonar att reproduktion och produktion utgör 
ett kontinuum, det finns ingen skarp åtskillnad.  
 
I sin empiriska studie har Wängnerud börjat med att kategorisera 
riksdagens utskott och deras ansvarsområden. Några områden handlar 
om reproduktion, andra om produktion, några kan placeras däre-
mellan. Från reproduktion till produktion får hon följande grupper:  
 
Reproduktion                                 Produktion
Social välfärd Kultur/juridik Basfunktioner80 Ekonomi/teknik
 

Figur 1 
 
I nästa steg har Wängnerud tagit fram andelen kvinnor respektive 
män i utskotten. Hon har då funnit ett könsmönster i hur kvinnor är 
placerade i relation till frågeställningar för de olika utskotten. Hon 
finner då att social välfärd utgör kvinnliga frågor, ekonomi/teknik 
manliga områden. Åtminstone fram till valet 1994 finns ett sådant 
tydligt mönster, som dock inte har med partitillhörighet att göra. För-
klaringar till könsmönstret finner hon i sin analys av de förklaringar 
politikerna själva ger till i vilket utskott de ville hamna och var de 
faktiskt hamnat. Egna erfarenheter och kunskaper kommer fram som 
förklaring hos både män och kvinnor, liksom nödvändigheten att 
specialisera sig i utskottsarbetet.  
 
Utifrån Wängneruds diskussion och empiriska resultat kan till skalan 
ovan läggas privat och offentligt, respektive manligt och kvinnligt. 

                                                           
79 Wängnerud, Lena (1999) Kvinnorepresentation. Makt och möjligheter i Sveriges 
riksdag. Studentlitteratur. Hennes huvudfråga är om det har någon betydelse för 
politikens innehåll om det är män eller kvinnor som sitter i de folkvalda församlingarna. 

 

80 Med basfunktioner menar Wängnerud utrikesfrågor, försvar, jordbruk och 
bostadsfrågor. 
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Inom såväl planeringens som politikens praktik beskrivs emellertid 
det ”manliga” området av flertalet som könsneutralt.  
 
Reproduktion                                 Produktion 
Social välfärd Kultur/juridik Basfunktioner Ekonomi/teknik 
Privat Offentligt 
Kvinnligt område Manligt område 
 

Figur 2 

Vardagslivets legitimitet i planeringen 
Vardagslivet är ett begrepp som ofta återkommer i våra intervjuer 
men som inte varit föremål för någon problematisering i själva sam-
talen. Vi ser begreppet som ett sätt att utvidga diskussionen om privat 
och offentligt. Därför är det viktigt för den teoretiska diskussionen att 
begreppets innebörd preciseras liksom att dess relevans för stads-
planeringen klargörs. Här ger Kerstin Bohm81 inspiration. Hon tar 
upp produktionens och reproduktionens roll i olika former av stads-
byggande under olika epoker och framförallt dess ekonomiska och 
politiska förutsättningar. Staden kan ses som ramen för vardagslivet, 
menar Kerstin Bohm, och det är ur det perspektivet man skall förstå 
hur ”medborgarnas intresse för och kunskaper om markens använd-
ning och den byggda miljön alstras”82 i dagens samhälle. Med hjälp 
av Agnes Heller preciserar hon begreppet vardagslivet på följande 
sätt: Vardagslivet utgör ”totaliteten av den enskilda människans 
handlingar för sin reproduktion, vilka samtidigt skapar möjligheten 
för den samhälleliga reproduktionen”83. Hon tar också upp Fernand 
Braudels skrifter och utifrån dem sammanfattar hon att ”det funnits 
vardagsliv utan marknad och kapitalism, men att vi inte kan före-
ställa oss marknad och kapitalism utan vardagsliv. Med Heller skulle 
vi kunna säga att det är i vardagslivet som möjligheten för marknad 
och internationell kapitalism vilar”84. Vardagslivet utgör alltså ingen 
sekundär eller underordnad funktion i samhället utan dess krav är lika 
nödvändiga som produktionens krav. Om förvärvsarbete skall 
inräknas i vardagslivet eller inte finns det olika uppfattning om bland 

                                                           
81 Bohm, Kerstin (1985) Med- och motborgare i stadsplanering. En historia om med-
borgardeltagandets förutsättningar. Liber. 
82 Ibid., s. 28. 
83 Ibid., s. 28. 
84 Ibid., s. 29. 
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forskare85. I linje med flera andra anser vi att förvärvsarbetet, liksom 
resor till och från arbetet, skall ingå.  
 
En metod att fånga in vardagslivets olika rutiner utgör det tidsgeogra-
fiska synsättet vilket är relaterat till individer. Det har använts t.ex. 
för att beskriva kvinnors förflyttningar ”som en sammanhållande länk 
i vardagens organisation”86. Vardagslivsperspektivet kan utgöra ett 
redskap i stadsplanering menar Ann - Cathrine Åquist87, som ser var-
dagslivet både som ett studieobjekt och ett perspektiv. Som perspek-
tiv kan det användas för att uppmärksamma olika gruppers vardagliga 
rutiner, vilka man kan komma åt genom tidsdagböcker. I dessa re-
gistreras dagsprogram i enlighet med det tidsgeografiska synsättet. 
Individernas förflyttningar under dagen har här bostaden som bas, 
dvs. utgår från den privata sfären. Eftersom fokus sätts på individer, 
dvs. på kvinnor och män, inkluderas därmed också ett könspers-
pektiv, framhåller Åquist.  
 
Med den förståelsen av begrepp, som utvecklats ovan och som 
relaterats till kön respektive det fysiska rummet och dess verk-
samheter, skall vi nu diskutera resultatet av våra fallstudier. 

En ansats till en motdiskurs 
Flertalet planerare vi intervjuat försöker få jämställdhetsaspekterna 
att rymmas inom rådande planeringsdiskurs präglat av ett rationellt 
förhållningssätt. De tvingas vända och vrida på argumenten samtidigt 
som de visar upp ett ambivalent förhållningssätt till begreppet jäm-
ställdhet. Vi har emellertid också funnit sätt att förhålla sig som pekar 
på en motdiskurs. Viktiga nyckelord i den motdiskursen utgör icke 
hierarkiskt, underifrånperspektiv och vardagslivserfarenheter. Vidare 
betonas medborgarnas kunskaper, erfarenhet, ”språk” tillsammans 
med en annorlunda dagordning som betydelsefulla delar av pro-
cessen. Med dessa nyckelord som bas skall vi lyfta fram några aspek-

 
 
 
 

                                                           
85 Se Åquist, Ann-Cathrine (2001) Vardagslivsperspektiv som planeringsredskap. I 
Elander, Ingemar (red.) Den motsägelsefulla staden. Vardagsliv och urbana regimer. 
Studentlitteratur. 
86 Friberg, Tora (1999) Förflyttningar, en sammanhållande länk i vardagens organisa-
tion. Kommunikationsforskningsberedningen, 1998:23. 

 

87Åquist, Ann-Cathrine (2001) Vardagslivsperspektiv som planeringsredskap. I Elander, 
Ingemar (red) Den motsägelsefulla staden. Vardagsliv och urbana regimer. 
Studentlitteratur. Åquist använder stadsplanering som en generell beteckning på fysisk 
planering, någon koppling till Pan- och bygglagen görs inte, inte heller till olika nivåer i 
planeringen även om vissa resonemang förs i förhållande till 50-talets generalplanering 
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ter i motdiskursen som vi ser som centrala i arbetet med att införa ett 
genusperspektiv i den översiktliga planeringen. Dessa aspekter är: 
 
• att fokusera på kvinnliga erfarenheter och intressen;  
• att bryta den hierarkiska ordningen mellan detalj- och 

översiktplanering; 
• att söka kunskaper för en annorlunda planeringsprocess. 
 

Att fokusera på kvinnors erfarenheter och intressen 
Alla intervjuade planerare pekar i stort sett ut samma sakområden när 
de tillfrågas om begreppet jämställdhet i planeringen och flertalet av 
dem associeras snabbt med kvinnor. Specifikt ”manliga” frågor har 
inte samma tydlighet. Jämställdhetsfrågor blir med andra ord kvinno-
frågor. För att undvika att hamna i den fälla som vi pekat på, dvs. att 
det som idag uppfattas som kvinnligt i praktiken görs till något som 
kan tolkas som biologiska egenskaper, betecknar vi de traditionella 
”kvinnliga” områdena som kvinnors erfarenheter. På samma sätt 
betecknas traditionellt ”manliga” områden som mäns erfarenheter.  
 
Vad som framkommit i enkätsvaren och fallstudierna är att vad som 
anses som kvinnors områden identifieras i den nära omgivningens 
fysiska struktur dvs. i och kring bostaden där en koppling till om-
sorgen och familjen görs. Vidare ses som kvinnors områden de som 
har en tydlig koppling till människors levnadssätt dvs. i sammanhang 
där det är lätt, eller i alla fall möjligt, att identifiera enskilda männi-
skors behov. ”Kvinnliga” områden är alltså sådana som är relaterade 
till vardagslivets organisation och innebär i praktiken en uttalad om-
sorg om närmiljön. Sådana frågor anses höra hemma företrädesvis 
inom detaljplaneringen, alternativt inom fördjupning av över-
siktsplanen88.  
 
Genom att fokusera på kvinnors erfarenheter och intressen lyfts 
kvinnors omsorgsarbete fram som något positivt för samhället. Det 
finns också skäl att göra så utifrån kvinnors medborgarskap och själv-
bestämmande i linje med Wängneruds89 analys av Sveriges riksdag. 
Hon framhåller att kvinnors medborgarskap i mindre grad än mäns är 
kopplat till den politiska sfären eftersom män har fått tillträde till de 
politiska kanalerna genom arbetet utanför hemmet. Det är kring män-

 

                                                           
88 Se t.ex. Boverket (1996) Hela samhället. Rapport 1996:4, s. 103. 
89 Wängnerud, Lena (1999) Kvinnorepresentation. Makt och möjligheter i Sveriges 
riksdag. Studentlitteratur. 
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nens erfarenheter som det politiska systemet är uppbyggt. Kvinnors 
omsorgsarbete har setts som något som tillhör den privata sfären och 
länge stått utanför politiska beslut.  
 
Wängnerud framhåller att kvinnors vardag alltid har varit struktu-
rerad av politiska beslut, det nya är att denna vardag i större utsträck-
ning blivit föremål för politisk debatt. Vad som sker kan beskrivas 
som en demokratisering av vardagslivet90. Kvinnors möjligheter till 
val och engagemang i politiken utvidgas nu samtidigt som kvinnliga 
medborgares autonomi ökar när de inte är beroende av män för sin 
försörjning. Därför har kvinnor ett särskilt intresse för omsorgspoli-
tiken. Samtidigt som andelen kvinnor i politiken ökat i Norden har 
också gränsen mellan privat och offentligt blivit mindre knivskarp. 
 
På motsvarande sätt bör man kunna argumentera för att lyfta fram 
kvinnors erfarenheter i den fysiska planeringen och på så sätt bryta 
ner åtskillnaden mellan frågor tillhörande den privata respektive den 
offentliga sfären. Det skulle innebära att ge vardagslivserfarenheter 
av omsorg och arbetsliv, preciserade i relation till olika brukare, ett 
värde i utformningen av de övergripande strukturer som ligger till 
grund för detaljplaneringen. Införlivandet av vardagslivserfaren-
heterna till den översiktliga nivån skulle samtidigt bli ett medel att 
stärka kvinnors autonomi, en fråga som därmed också blir en fråga av 
relevans för den översiktliga planeringen. Något vi tagit fasta på i 
titeln till arbetsrapport 2 i detta projekt, som fick namnet Att bedriva 
jämställdhet med översiktlig planering.  

Att bryta den hierarkiska ordningen mellan översikts- och 
detaljplanering 
Vår forskning har avsiktligt valt att fokusera på översiktlig planering. 
En anledning är, som vi tidigare pekat på, att den företrädesvis kon-
ventionella och rationella översiktliga planeringen medverkar till en 
tvåfaldig underordning av kvinnors erfarenheter91. Rådande plane-
ringspraxis betraktar kommunens rumsliga struktur, och därmed 
översiktlig planering, som en könsneutral arena. Där finns inget ut-
rymme för specifikt ”kvinnliga” eller för könsmärkta erfarenheter 
eller rum. Vi har också sett att vad som företrädesvis identifieras som 

 

                                                           
90 Uttrycket ”Democratization of everyday life” är taget från Pateman, det utgör enligt 
henne nyckeln till förändrade relationer mellan könen. 
91 Se Konklusioner i Friberg, Tora & Anita Larsson (2000) Att bedriva jämställdhet med 
kommunal översiktsplanering. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. 
Rapporter och notiser 157. 
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”kvinnligt” i planeringen placeras i anslutning till bostaden och bo-
stadsområdet och tillhör därför detaljplaneringen, ev. också arbetet 
med fördjupningar av översiktsplanen. Det ”kvinnliga” blir således 
framförallt identifierat i anslutning till bostaden och bostadsområdet. 
Detta utgör ett led i underordningen. Det andra ledet i underord-
ningen består av att den ”könsneutrala” översiktliga planeringen för-
väntas föregå detaljplanering tidsmässigt och därmed i mångt och 
mycket genom sina strukturer låser upp detaljplaneringen och bo-
stadsområdets utformning, som därmed får en underordnad position.  
 
Här följer den fysiska planeringen den gängse hierarkiska inord-
ningen av det privata som underordnat det offentliga. Det ”kvinnliga” 
blir på så sätt underordnat både idémässigt (kvinnor identifieras 
företrädesvis i hemmet och dess närhet) och planmässigt (översiktlig 
planering är könsneutral och föregår detaljplanering). Vi kan alltså 
urskilja följande två tankekedjor i våra intervjuer, en för översiktlig 
planering, en för detaljplanering.   
 
ÖP → det kommunala rummet/(offentligt rum) → fysiska strukturer: 
bebyggelse, trafikleder, friytor → könsneutralt  
 
DP → bostadsområdet/(privata rum) → individers erfarenheter/(var-
dagslivserfarenheter) → kvinnor och män urskiljbara 
 

Figur 3 
 
Den övre raden gäller översiktlig planering som främst bygger upp 
fysiska strukturer. Människor som individer eller kategorier identi-
fieras inte, begreppet allmänna intresset blir därmed inte problema-
tiskt. Den nedre gäller detaljplanering där individers erfarenheter i 
vardagslivet kan identifieras, dvs. både kvinnor och män liksom 
andra kategoriseringar kan urskiljas, ett brukarperspektiv kan tilläm-
pas. Det könsneutrala förhållningssättet ifrågasätts därmed och be-
greppet ”allmänt intresse” är inte längre abstrakt utan måste pro-
blematiseras och konkretiseras.  
 
Genom att översiktlig planering förväntas föregå detaljplanering ges 
den övre radens led i tankekedjan en överordnad roll i förhållande till 
den under radens olika led. Planering för att främja ”en ändamåls-
enlig struktur” med hjälp av ”bebyggelse, grönområden, kommuni-
kationsleder och andra anläggningar” 92 överordnas planering utifrån 
individers erfarenheter för att uppnå ”jämlika och goda levnads-

 
                                                           
92 2 kap 2 § i Plan och bygglagen. 
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förhållanden”93. I sin förlängning betyder detta att ett könsneutralt 
förhållningssätt är överordnat ett genusperspektiv genom vilket 
kvinnors respektive mäns intressen och erfarenheter identifieras.  
 
Finns det en utväg ur denna underordning som finns inbyggd i den 
översiktliga planeringens praktik? Kan man bryta det hierarkiska 
förhållandet mellan den översiktliga planeringens och detaljplane-
ringens tankestrukturer så att ”manligt” och ”kvinnligt” identifieras 
på båda nivåerna och att nivåerna behandlas mer jämbördigt? Sigrun 
Kaul argumenterar för ett sådant förfaringssätt och efterfrågar ”om-
veltning” vilket ställs mot ”addisjon”94. Hon menar, med hänvisning 
till norska erfarenheter, att integration av kvinnors intressen genom 
addition innebär att kvinnor kommer att förbli ”de andra”, eftersom 
det är kvinnorna som skall ändra sitt beteende, men planläggningen 
som sådan skall inte ändras nämnvärt. Omveltning innebär däremot 
att planeringen tillförs inte bara ett försummat (manglende) kvinno-
perspektiv utan också aktörer och kunskap som kan ställa frågor om 
planeringens självförståelse och grundläggande föreställningar.  
 
Leonie Sandercock95 för en likartad diskussion. Hon har en vision om 
”insurgent planning” dvs. en upprorisk planering. Hennes beskriv-
ning av Insurgent Planning Histories utgår från att planering av den 
multikulturella staden behöver andra utgångspunkter än modern-
itetens paradigm, dvs. det behövs ett erkännande av att skillnader i 
inflytande och makt mellan olika brukare förekommer. Hon fram-
håller att det är skillnad på att skriva om historien genom att lägga till 
bortglömda delar och att skriva om den genom att använda nya be-
grepp och införa analyskategorier som kön och ras. Hon ställer bl.a. 
frågan om det finns någon planeringslagstiftning som någonsin för-
sökt att bredda kvinnors möjligheter att delta i det offentliga livet.  
 
Om vi återvänder till den svenska planeringen inom Plan- och bygg-
lagen skulle det således handla om att få till stånd ett icke hierarkiskt 
förhållande mellan frågor på översiktlig nivå och frågor på detalj-
planenivå. Att få det att ”väga jämt i vågskålen”. Att översiktlig 
planering föregår detaljplanering är utgångspunkten för Plan- och 

 
 
 
 

                                                           
93 1 § i inledning av Plan- och bygglagen, den s.k. portalparagrafen. 

 

94 Kaul, Sigrun (1996) Vi skulle ju löpe med ulver: Integrering av kvinnor i 
planleggningen i et feministiskt perspektiv. I Poste Restante: En avslutningsbok. 
Nordiska institutet för samhällsplanering. 
95 Sandercock, Leonie (1998) Towards Cosmopolis. John Wiley &Sons. 
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bygglagen96. Men den information och de kunskaper som styr den 
översiktliga planeringen kan mycket väl hämtas från lokala för-
hållanden, från vardagslivets erfarenheter – från detaljplanenivån. 
T.ex. kan en inventering av kulturhistorisk intressant bebyggelse 
påverka den översiktliga planens inriktning. 
 
Ett sådant angreppssätt har karaktären av att anlägga ett underifrån-
perspektiv, snarare än ett uppifrånperspektiv, på aktuella planerings-
frågor. Att tillföra genusperspektivet innebär således att synliggöra 
kvinnor och mäns skilda erfarenheter och låta individer, företrädesvis 
genom någon form av brukarperspektiv, utgöra grunden för den över-
siktliga planens utformning snarare än de strukturskapande elementen 
(t.ex. transportleder) legitimerade utifrån vad som uppfattas som ett 
allmänt intresse.  
 
Ett annat sätt att beskriva denna förändring är att låta den tankefigur 
som illustreras i fig. 3 ersättas med fig. 2. Medan den förstnämnda 
illustrerar det hierarkiska planeringstänkandet visar den andra på 
möjligheten att låta det fysiska rummets alla aspekter ingå jämbördigt 
i planeringsprocessen. Ett sådant förhållningssätt skulle innebära att 
vardagslivets erfarenheter, där de traditionellt kvinnliga erfaren-
heterna ryms, i mycket högre grad än hittills påverkar och styr ut-
formningen av de strukturskapande elementen. Häri, bedömer vi, 
ligger nyckeln till hur den hierarkiska relationen mellan översiktlig 
planering och detaljplanering tolkas. Att översiktsplanen i tiden 
föregår detaljplaner är en sak, vilka frågor som skall behandlas på 
respektive nivå är en annan fråga. Frågor, med tillhörande analys, 
som tar sin utgångspunkt i bostaden/den privata sfären och reproduk-
tionen tillsammans med frågor, vilka utgår från produktionens villkor 
och den offentliga sfären, både kan och bör inlemmas likvärdigt i 
båda nivåerna. Om så sker bryts underordningen av vad som beskrivs 
som kvinnligt, tillika hemmahörande i den privata sfären och 
reproduktionen.  
 
Svårigheterna att tänka i nya banor som bygger på att ta vara på var-
dagslivserfarenheterna genom ett underifrånperspektiv visar en del av 
våra intervjusvar på. En del menar att översiktlig planering är svårt 
att förklara så att folk förstår vad en sådan planering innebär och 
vilken typ av synpunkter som hör hemma i den. De anser att folk för-
lorar sig i detaljfrågor som inte är relevanta i sammanhanget. Över-

 
 
 
 

                                                           
 96 Se t ex Boverket (1996) Boken om översiktsplan, Del II. Karlskrona. sid 47. 
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siktlig planering beskrivs därför som en svår pedagogisk uppgift. 
Här, menar vi, kan det vara befogat att vända på argumentationen 
dvs. att planeraren med sina professionella kunskaper har som sin 
uppgift att omvandla de synpunkter folk för fram så att de blir rele-
vanta i den översiktliga planeringen. Vårt material illustrerar att 
möjligheten finns. 

Att söka kunskaper för en annorlunda planeringsprocess 
En förutsättning för att integrera kvinnors erfarenheter i planerings-
processen är att kvinnor görs till aktiva subjekt i planeringen. Det i 
sin tur innebär att kunskaper i första hand hämtas direkt från dem 
som berörs av planeringen. Fallstudierna uppvisar intressanta exem-
pel på detta som vi berör i nästa avsnitt. För att kvinnor (och andra 
medborgargrupper) skall uppleva sig som handlande subjekt måste de 
får möjlighet att påverka själva dagordningen för arbetet och därmed 
vilka frågeställningar som skall prioriteras i planarbetet. Det förut-
sätter att planeraren aktivt söker upp kvinnorna. Vidare är en förut-
sättning att kvinnors eget ”språk” får bilda norm i kommunikationen 
med planerarna. Kvinnors erfarenheter och intressen kring vardags-
livets organisation får på så sätt möjlighet att komma i fokus. 
 
Att göra dem man planerar för till aktiva subjekt vars kunskaper be-
hövs i planeringen innebär ett ifrågasättande av den rationella plane-
ringen, något som idag görs från flera håll. Det har också inneburit att 
nya arbetssätt efterlyses97. Kommunikativ planering98 kan ses som ett 
samlingsnamn för olika riktningar där betydelsen av erfarenheter och 
kunskaper hos dem planeringen är till för lyfts fram och problema-
tiseras. Feministisk epistemologi, som ifrågasätter vetenskapens kun-
skapsbas generellt, bidrar här till att just lyfta fram betydelsen av 
kvinnors upplevda erfarenheter och kunskaper om den fysiska miljön. 
Feministisk epistemologi är emellertid inget enhetligt begrepp vilket 
t.ex. Sandercock och Forsyth99 framhåller, utan kunskaper är till sin 
natur dialektiska. Feministiska frågeställningar har, och skall ha, både 
frigörande och kritisk kraft, diskussionen kommer alltid att pågå. För 
planerare innebär det att de måste lära sig att leva med ostabila para-
digm. Som exempel på annorlunda former av kunskapsförmedling 
nämner de ”talandet” (inklusive muntliga berättelser och ”skvaller”), 

 

                                                           
97 Här kan nämnas namn som Friedman, Forester, Healey, Sager och Massey. 
98 Se t.ex. s. 34 i Khakee, Abdul (2000) Samhällsplanering. Nya mål, perspektiv och 
förutsättningar. Studentlitteratur. 
99 Sandercock, Leonie och Ann Forsyth (1996) Feminist Theory and Planning Theory: 
The Epistemological Linkages. I Campbell & Feinsten (red) Readings in Planning 
Theory. Blackwell. 
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”lyssnandet” (”the social police of everyday life100) ”tyst eller intuitiv 
kunskap” samt ”skapandet av symboliska uttryck” i t.ex. form av 
(mural)målningar och musik.  

Olika verktyg  
I våra intervjuer uttrycks ett stort intresse för att få tillgång till olika 
verktyg att använda i utvecklandet av jämställdhet i planeringen. An-
tingen har planerarna själva utvecklat och prövat något verktyg eller 
så efterfrågas de som ett möjligt sätt att utveckla planeringen. De 
olika verktygen och deras karakteristiska drag beskrevs i Del 2. Här 
kommer vi att sammanfatta erfarenheterna som kommit fram i inter-
vjuerna genom att diskutera några verktyg och hur de kan relateras 
till själva kunskapsinhämtningen och på så sätt bidra till att utveckla 
den motdiskurs som vi ovan formulerat. Verktygen kan indelas i två 
huvudgrupper, de som involverar dem man planerar för och dem som 
inte gör det. Ökad representation av kvinnor bland tjänstemän och 
politiker kan ses som ett specialfall av den första gruppen.  

Checklistor 
Checklistor verkar vara ett planeringsvänligt redskap som planerarna 
efterfrågar, det kan innebära en trygghet att ha en checklista att 
stämma av mot när ett planutkast är färdigställd. Bland dem vi inter-
vjuat finns dock de som varnar för att sätta för stor tilltro till check-
listor. Vi menar också att det finns risk för ett mekaniskt förhållnings-
sätt och att man struntar i att reflektera över frågorna, utan bara 
”prickar av” i checklistan. Fokus hamnar lätt på konsekvenserna av 
uppgjorda planer. 
 
Även om checklistor och liknande verktyg inte skapar förändringar 
på djupet, kan de ändå, menar vi, starta en process som innebär 
ifrågasättande av rådande praxis. Rätt använda kan metoder för att 
kontrollera effekterna av planarbetet ge en önskvärd kunskapsupp-
byggnad som kommer efterföljande planprojekt tillgodo redan i 
inledningsskedet. Används checklistorna redan i programskedet för 
att bredda frågeställningarna är deras värde betydligt större.  

Tillämpning av 3R –metoden 

 

                                                          

Kommunförbundets 3R-metod (metoden som sådan beskrivs i del 2) 
är således ett verktyg som prövats i några kommuner och som be-
skrivits i fallstudierna. Metoden har tagits fram för kommunal verk-

 
100 Enligt Forester, J (1989) Planning in the Face of Power. University of California 
Press. 
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samhet mer generellt. Inom den fysiska planeringen har arbetet med 
det första R:et, Representativitet, fungerat bäst. Att ta fram hur 
många män respektive kvinnor som arbetat med en plan och samman-
sättningen av kontaktnätet kring tjänstemän och politiker har lett till 
aha-upplevelser och öppnat ögonen hos en del planerare för att fysisk 
planering, i varje fall i detta avseende, är en manlig värld. Den har 
också lett till större engagemang för kvinnors respektive mäns repre-
sentativitet bland tjänstemän och politiker, liksom för värdet av köns-
uppdelad statistik som underlag i planeringen. 
 
Att diskutera fördelning av Resurser - R nummer två - i 3R-metoden 
har däremot varit svårt både praktiskt och teoretiskt. För att fördela 
resurserna måste man bestämma om en gata är byggd för män eller 
kvinnor, alternativt för x % kvinnor och y % män, något som visat sig 
svårt och uppfattats som tillkonstlat. De exempel vi har studerat har 
inte lyckats genomföra genomgången av det andra R:et, än mindre 
det tredje R:et - Realia.  
 
Användningen av 3R-metoden har således mött på motstånd av flera 
skäl. Metoden uppfattas som både resurs- och tidskrävande. Ytter-
ligare en anledning kan vara att den strider mot vad många fysiska 
planerare vill ägna sin tid åt, nämligen att planera för framtiden, inte 
göra en kontroll över hur det blivit. 3R-metoden som helhet kan så-
ledes av flera skäl knappast anses vara ett bra verktyg för att utveckla 
genusperspektivet i fysisk planering.  
 
Erfarenheterna av att använda 3R-metoden för fysisk planering 
åskådliggör också varför det är svårt att bedöma en färdig plan ur 
jämställdhetssynpunkt, t.ex. genom någon sorts konsekvensbe-
skrivning. Många av de aspekter som ett utvecklat genusperspektiv i 
planeringen skulle innebära, kan på goda grunder hävdas vara bra för 
alla, dvs. nyttan för kvinnor respektive män kan inte åtskiljas. Det är 
alltså knappast i den färdiga planen jämställdheten kan utläsas utan i 
vilka aspekter planarbetet utgår från och i vilka frågeställningar som 
tas upp inledningsvis. 

Kurs för tjänstemän och politiker 
Att integrera jämställdhet i planering kräver genuskunskaper hos 
planerarna. Många, om inte merparten, av dem som arbetar med 
fysisk planering har ingen eller ringa utbildning i genusfrågor eller 
feministisk teori. Trots det, har vi bara hittat en kommun som satsat 
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på en bred utbildning av tjänstemän i högre positioner och politiker 
om jämställdhet inom området fysisk planering. Analysarbete enligt 
3R-metoden av antagen översiktsplan ingick. Tid och pengar avsattes 
och en och projektledare utifrån fick leda arbetet. I ett annat fall 
utbildades vissa fysiska planerare inom ramen för kommunförbundets 
3R-utbildning som omfattade flera förvaltningar.  
 
Nya kunskapsområden som skall införlivas eller beaktas på något sätt 
i gängse planering brukar innebära mer eller mindre omfattande 
utbildningsinsatser, alternativt kan någon form av experimentprojekt 
drivas. Fallstudierna visar på att när det gäller jämställdhet/genus-
perspektiv är ett sådant förhållningssätt inte alls självklart. Resone-
manget tycks vara att vad jämställdhet i praktisk politik står för 
känner alla till och därmed kan alla omsätta sådana målsättningar i 
den fysiska planeringen med någon sorts automatik. Man refererar 
gärna till privata erfarenheter som tillräckliga, efterfrågan på pro-
fessionella kunskaper är begränsad. Här ligger antagligen en av stöte-
stenarna för att utveckla genusperspektivet i översiktlig planering.  
 
Genom fallstudierna framkommer även att det tycks vara svårt att dra 
nytta av utbildningsinsatser som inte är kopplade till pågående 
planeringsprojekt. Även om sådana insatser kan innebära berikande 
diskussioner har de svårt att avsätta spår i själva planeringen. En bra 
balans mellan praktik och teori tycks vara angeläget. 

Statistik och tidsdagböcker 
Väl genomförda statistiska undersökningar som presenterar könsupp-
delat material är som regel mycket avslöjande vad gäller kvinnor och 
mäns olika villkor. Dessa kan t.ex. beskriva individers resvanor, köp-
vanor eller sysselsättning. Vi har stött på dem såväl i vårt materialin-
samlande som i diskussioner kring metoder för ökad jämställdhet. De 
tidigare omnämnda tidsdagböckerna utgör ytterligare en metod som 
vi dock inte sätt något exempel på i praktiken. 

Samråd 
Även om plansamrådet vanligen används för information snarare än 
för kunskapsinhämtning visar vår empiri att samrådet utgör en möj-
lighet att lyfta fram kvinnliga respektive manliga intressen i plane-
ringen101. En kommun försökte utveckla ett jämställt samrådsför-

 

                                                           
101 Plan- och bygglagen kräver idag att medborgare skall ges möjligheter att påverka, 
inte bara informeras genom samråd eller utställningsförfarande. Lagen ändrades i detta 
avseende 1995. 
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farande men det kom aldrig till användning. Där föreslogs t.ex. att 
kommunen speciellt skulle vända sig till kvinnogrupper. Andra 
planerare har beskrivit hur de på olika sätt försökt utveckla kontak-
terna vid samråd, t.ex. genom att stanna kvar efter det att det formella 
mötet avslutats. Det är inte ovanligt att kvinnor då kommer fram och 
vill diskutera. En medveten ”lyssnande” planerare som förstår ett 
annorlunda sätt att närma sig frågorna är då en förutsättning. De före-
slagna sätten speglar olika erfarenheter av att män dominerar möten 
som är öppna för alla och att det alltjämt är nödvändigt att hitta alter-
nativ till offentliga möten av traditionell form för att kvinnor skall 
föra fram sina synpunkter.   

Studiecirklar 
Flera kommuner har arbetat med studiecirklar eller arbetsgrupper för 
att aktivera de medborgare som berörs av planeringen. Vi ser i dem 
ett sätt att utveckla underifrånperspektivet för att precisera önskemål 
att tillgodose i planeringen. De som berörs av planen blir aktiva 
subjekt i arbetet i programfasen och kunskapsuppbyggnaden. Studie-
cirklar innebär att ta till vara såväl människors erfarenheter som kun-
skaper om lokala förhållanden. Fullt ut utvecklas underifrånpers-
pektivet när cirklarna får arbeta efter en eget uppgjord dagordning 
och där medverkan av etablerade planerare inskränks till att förklara 
och utveckla svar på de frågeställningar som uppstår efterhand som 
grupparbetet fortskrider. Så är emellertid inte alltid fallet. De olika 
frågor som skall behandlas har i vissa fall varit mer eller mindre 
bestämda av de tjänstemän som tagit initiativet till studiecirkeln. 
Även om denna typ av studiecirklar är önskvärda kan de innebära att 
medborgarnas aktiva roll begränsas.   
 
I den analysmodell som vi utvecklade under arbetet med förstudien 
svarar studiecirklar/arbetsgrupper med den första inriktningen mot 
position 4 (Se Del 2), dvs. att genusperspektivet kan få sitt genomslag 
genom ett tydligt underifrånperspektiv kombinerat med ett könsmed-
vetet förhållningssätt. Studiecirklar/arbetsgrupper utgör alltså en form 
av medborgarinflytande, som syftar till att låta kvinnor och mäns 
erfarenheter ingå i kunskapsunderlaget för planeringen.  
 
Medborgarsamverkan kan emellertid drivas på olika sätt och av olika 
skäl. Med stöd av Kerstin Bohm102 skall diskussionen om medborgar-
samverkan utvecklas här. Hon identifierar tre användningsområden 

 
 
 
 

                                                           

 

102 Bohm, Kerstin (1985) Med- och motborgare i stadsplanering. En historia om 
medborgardeltagandets förutsättningar. Liber förlag. 
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för stadsplanering: den kan vara till nytta i den materiella produktion 
av byggd miljö, den kan skapa en juridiskt-administrativt arena för 
planering som förhandling, eller vara ett redskap inom det ideo-
logiska användningsområdet. Det är den tredje användningen som 
skall tas upp här. Till den är två slag av teorier knutna:  

1. legitimitetsteorier som betonar nödvändigheten av att övertyga 
medborgare om att den planering som sker är i allmänhetens 
nytta.  

2. frigörelseteorier, planeringen uppfattas som en sök- och 
läroprocess. 

 
Det ideologiska användningssättet riktar uppmärksamheten bl.a. mot 
planeringens människosyn och samhällsuppfattning, samt kunskaps-
syn. En central fråga som de två teorierna sätter fokus på är om det 
finns skillnader mellan planeringens människosyn och medborgarens, 
mellan planeringens kunskaper och medborgarens. Om så är fallet 
måste planeraren komma till rätta med de skeva förhållandena på 
något sätt.  
 
För de intervjuade planerarna som startat arbetsgrupper av något slag 
har frågan om nya kunskaper för planeringen varit högst relevant. Det 
är alltså i anslutning till frigörelseteorin vilken ser planeringen som 
en sök- och läroprocess, som de planeringsmetoder som utvecklats av 
vissa intervjuade planerare skall förstås. Att driva planarbete enligt 
legitimitetsteorierna (medvetet eller omedvetet) där nödvändigheten 
av att övertyga medborgare om att den planering som sker är i all-
mänhetens nytta, utgör ett helt annat förhållningssätt.  

Representation  
Många intervjuade planerare ser pågående förändringar med allt fler 
kvinnor som arbetar inom planeraryrket som en garanti för ökad 
jämställdhet i själva planutformningen. Tanken är att ökad repre-
sentation av kvinnor ger en bättre belysning av kvinnors erfarenheter 
och intressen. Även kvinnors ”ryggmärgskänsla” för att få in kvinn-
liga värderingar, åtminstone i avvaktan på att det tagits fram tillräck-
liga kunskaper om de intressen kvinnor företräder, har framhållits. 
Fler kvinnliga planerare och politiker i planeringen är naturligtvis ur 
demokratisk synvinkel ett mycket legitimt mål. De kvinnliga erfaren-
heterna kommer säkert att söka sig in i diskussionerna i långt större 
utsträckning än idag allt eftersom antalet kvinnliga planerare ökar 
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starkt. Wängnerud103 påvisar också att det har haft betydelse att fler 
kvinnor kommit in i riksdagen för omsorgsfrågornas behandling i 
politiken. Men alla kvinnor ser sig inte som delegater för vad som 
uppfattas som jämställdhetsfrågor. När det förs fram att representa-
tivitet utgör ett medel att införa genusperspektivet i planeringen kan 
motfrågan ställas om det enbart är kvinnor som skall stå för föränd-
ringarna. Frågan blir särskilt viktig när vi sett vilka strategier, i brist 
på reell makt, kvinnliga planerare mer eller mindre tvingas utveckla 
för att föra in jämställdheten i planeringen (se Del 2).  

Planerarnas agerande 
Den motdiskurs som vi ovan formulerat bygger på en annorlunda 
planprocess där just formerna att inhämta kunskaper för planeringen 
är centrala. Det finns ett antal frågor som kan relateras till planerarnas 
roll och agerande104. De fallstudier vi presenterat åskådliggör inte 
bara vägar mot en sådan motdiskurs utan visar också på svårigheterna 
att genomföra den. Vi skall i detta avsnitt diskutera några aspekter 
som kommit fram i våra intervjuer och som belyser både möjligheter 
och stötestenar.  

Initiativen utvecklas av engagerade planerare 
De fall vi studerat illustrerar att initiativet till att introducera jäm-
ställdhet i fysisk planering kan komma från flera håll. I några fall har 
länsstyrelsetjänstemän (t.ex. länsarkitekten) tagit initiativet. Som en 
följd av det kommunala planmonopolet kan en länsstyrelse bara ut-
veckla råd till kommunerna. Vi har sett exempel på checklistor men 
också andra former av länsstyrelse initiativ. Länsstyrelsetjänstemän 
kan också uppmuntra initiativ på kommunal nivå, ibland genom att 
skjuta till extra resurser. På den kommunala nivån har vi sett exempel 
på att fullmäktige beslutat om integrering av jämställdhet i plane-
ringen, ett krav som också kan behandlas i den kommunala jämställd-
hetsplanen där kommunens roll som servicelämnare lyfts fram. I 
flertalet fall tycks det dock vara så att en eller ett par planerare på 
mellannivå105 har tagit initiativet att driva jämställdhetsfrågorna 
indirekt eller direkt.  
 

 
 
 
 

                                                           
103 Wängnerud, Lena (1999) Kvinnorepresentation. Makt och möjligheter i Sveriges 
riksdag. Studentlitteratur. 
104 Politikernas roll skall man naturligtvis inte bortse från i detta sammanhang men deras 
roll har inte legat inom denna studies ramar. 

 

105 Det är också på mellannivå och neråt vi finner flertalet kvinnliga planerare inom 
kommunen, medan antalet kvinnliga länsarkitekter är förhållandevis stort.  
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En gemensam nämnare för de olika typerna av initiativ är att det har 
funnits engagerade och entusiastiska, framförallt kvinnliga planerare 
som velat utveckla initiativ som de själva eller andra tagit. En del av 
dessa kvinnliga planerare tvingas arbeta i motvind, andra får bara 
begränsat stöd hos sina kollegor. Det kan då krävas att de utvecklar 
specifika strategier för att genomföra sina intentioner. Däremot får de 
ofta god respons hos dem som deras engagemang omfattar, dvs. de 
kvinnliga medborgarna. Kvinnliga planerare är alltså som regel de 
som driver jämställdhetsfrågorna, i vissa fall får de stöd från manliga 
kollegor. 

Kvinnor och män ser olika på sin planerarroll  
Att kvinnliga planerare är mer engagerade i att utveckla ett genus-
perspektiv i planeringen är kanske inget oväntat. Det finns därför skäl 
att reflektera över de skillnader mellan könen vad gäller synen på 
jämställdhet som vi funnit och som i sin tur påverkar hur man upp-
lever sin planerarroll. Totalt har elva kvinnor och elva män inter-
vjuats i denna etapp. Genom förstudiens intervjuer och enkätsvaren 
finns ytterligare material för att belysa denna fråga. Utifrån detta 
material är det möjligt att beskriva skillnader. Materialet visar att 
skiljelinjen inte alltid går mellan kvinnor och män. Det finns kvinnor 
som arbetat öppet och medvetet med frågorna och det finns kvinnor 
som är tveksamma till att ta upp jämställdhet i planeringen. Bland 
båda grupperna utvecklas strategier. De senare undviker oftast att 
diskutera i termer av jämställdhet, utan ”bäddar in” det i andra frågor. 
Det finns också många kvinnor som överhuvudtaget inte vill disku-
tera jämställdhet i planeringen. Också männen visar på variation i 
engagemang. Få av de män som intervjuats i våra fallstudier värjer 
sig helt, vilket troligtvis främst beror på det positiva urvalet av pro-
jekt för fallstudierna. Vi har också funnit ett litet fåtal med engage-
mang för feministiska frågor. I våra enkätsvar framkommer däremot 
ett tydligt avståndstagande till jämställdhet i planering hos en del 
män.  
 
Det finns en intressant skillnad mellan manliga planerare och kvinn-
liga planerare som engagerar sig i jämställdhetsarbetet som berör 
relationen objekt/subjekt i planeringen. Det är naturligt för en kvinn-
lig planerare att identifiera sig med andra kvinnor, dem man planerar 
för. Deras engagemang utgår ifrån att tillhöra det ”andra” könet, de 
blir både subjekt och objekt i processen. För manliga planerare blir 
kvinnorna objekt, dem man planerar för. Dessa planerares engage-
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mang varierar. Flertalet visar empati, särskilt när de tänker på egna 
fruar och döttrar och på vad de lärt sig av diskussioner de fört med 
kvinnliga kolleger eller i sammanhang utanför arbetsplatsen. De 
driver emellertid inte jämställdhetsfrågorna och efterfrågar inte djup-
are kunskaper. Istället efterfrågar de enkla planeringsverktyg. De få 
män med verkligt engagemang ser dilemmat i att de som män inte 
kan vara båda subjekt och objekt i förhållande till kvinnorna, de har 
begränsade ”kvinnliga” erfarenheter att utgå från. Därför efterfrågar 
de konkreta kunskaper, gärna baserade på forskning eller statistiska 
undersökningar, om kvinnors erfarenheter och intressen. 
 
Dagens intresse för säkerhet och trygghet i det offentliga rummet ut-
gör ett tankeväckande exempel på vem som är subjekt och objekt i 
planeringen. Både i enkäten och i våra fallstudier nämns flera gånger 
just att skapa trygghet och säkerhet i det offentliga rummet som 
exempel på jämställdhet i planeringen, inte minst av manliga plane-
rare. Varför tar de just denna aspekt upp idag med sådant intresse? 
Förklaringarna kan vara flera. 
 
En förklaring kan vara att det inte handlar om att planeraren behöver 
identifiera sig med dem som kvinnor skall skyddas mot. Otrevliga 
män på gatan som kanske också kommer att begå våldtäktsbrott ingår 
inte i det manliga kollektiv som planeraren tillhör. Gatans otrevliga 
män tillhör ”de andra” för vilka kvinnor (maka, dotter, mamma etc.) 
skall skyddas. När den manliga planeraren däremot ingår i samma 
kollektiv av män vars makt, inflytande eller problemformulering 
ifrågasätts ställs andra krav på honom. 
 
En annan förklaring kan vara att det genom kvinnors engagemang i 
dessa frågor blivit legitimt att ta upp rädslan i planeringen. Också 
män kan känna rädsla när de vistas i det offentliga rummet men har 
kanske inte vågat formulera känslan utifrån sitt perspektiv. De för-
bättringar som nu görs för kvinnorna kommer ju alla tillgodo och får 
därmed männens stöd eftersom de också främjar männens egna 
intressen.106

Jämställdhetsperspektivet kan uppfattas hotfull 
Av våra studier framkommer att det är få kommuner som startat av-
gränsade projekt med målet att utveckla ett jämställdhetsperspektiv i 
fysisk översiktlig planering. I synnerhet om det är fråga om att även 

 
 
 
 

                                                           

 

106 Ytterligare en förklaring till mäns intresse för frågan kan vara att brotten mot såväl 
kvinnor som män anses ha ökat, statistik över faktiska förhållanden är dock inte entydig.     
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avsätta särskilda medel till projektet. Däremot finns det större möjlig-
heter om resurserna till projektet endast omfattar de anställdas tid. De 
anställda förväntas då göra detta utan att kunna lägga sina ordinarie 
arbetsuppgifter åt sidan.  
 
Knappast någon är emot att man försöker anlägga ett jämställdhets-
perspektiv på fysisk planering. Att öppet argumentera emot är helt 
enkelt inte politiskt korrekt. Mot den bakgrunden kan jämställdhets-
projekt accepteras om de inte är för omfattande, vare sig i tid, pengar 
eller engagemang. Det verkar finnas en osynlig gräns då startade 
projekt övergår från att vara ett plus i kanten till vad som skulle 
kunna benämnas ett hot. Det finns anledning att misstänka att i vissa 
fall har projekten kommit till stånd, inte av ett genuint intresse från 
ledningens sida, utan för att ge en bild av att ha uppfyllt jämställd-
hetslagstiftningens krav och/eller vara något att skylta med. 

Genusperspektivet i översiktlig planering 
Sammanfattningsvis åskådliggör vår genomgång av empiri och teori 
att genusperspektivet i översiktlig planering skulle kunna leda till att 
systematiskt bryta ner barriärer vilka innebär kvinnors underordning, 
genom att:    
• utifrån en människosyn som tillerkänner individer egna 

erfarenheter och kunskaper göra medborgare till subjekt i 
planeringen; 

• utifrån en kunskapssyn som bygger på dialog med medborgarna 
tillmäta kunskaper från vardagslivet rörande omsorg och 
arbetsliv ett värde för planeringen av likvärdig dignitet som 
expertkunskaper tillmäts;  

• utifrån begreppet särart uppmärksamma kvinnors specifika 
erfarenheter beroende på kulturella, sociala och biologiska 
faktorer i en given kontext av tid och rum;  

• utifrån begreppet likhet verka för lika representation av kvinnor 
och män bland planerare, politiker och medborgare, samt tillmäta 
kvinnors erfarenheter lika värde i planeringen; 

• utifrån ett demokratiskt perspektiv se möjligheten att, genom att 
identifiera vardagslivets rutiner som sammanhållande länk 
mellan omsorg och arbetsliv, stärka kvinnors autonomi. 
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