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Att föra in begreppet jämställdhet i den fysiska planeringen har visat sig vara en besvärlig sak. 
Nästan ingen är emot jämställdhet, men hur ämnet hanteras i planeringen? De goda exemplen 
är få. Ger föreslagna revideringarna av PBL fler ledtrådar och tydligare preciseringar än 
gällande lag? Inför revideringen av PBL har önskemål kommit in från många håll om att 
”jämställdhet” skall lyftas fram i lagtexten. I uppdraget framhölls att den fysiska planeringen 
är av särskild betydelse när det gäller att främja jämställdhetsmålen. 
 
För att diskutera frågan måste man ha klart för sig vad jämställdhet i planering innebär. 
Handlar det om jämställdhet i processen, det vill säga att det finns lika många kvinnliga som 
manliga planerare och politiker? Handlar det om att kvinnor har andra behov än män som 
skall beaktas? Eller är frågan i stället hur planeringen, genom de fysiska strukturernas 
utformning, kan bidra till ett mer jämställt samhälle där kvinnors erfarenheter, och inte behov, 
tas till vara? För mig innebär ”jämställdhet” det sistnämnda. Genusperspektivet är ett verktyg 
för att nå målet om ett mer jämställt samhälle. Genusperspektivet synliggör den ojämställdhet 
som skall åtgärdas. På denna punkt var utredningen inför PBL 1987 insiktsfull. Den framhöll 
till exempel beträffande översiktlig planering att ”en utspridd och i förhållande till 
arbetsmarknader, kollektivtrafik och service illa lokaliserad bebyggelse kan avsevärt försvåra 
för kvinnor och män att på jämlika villkor förvärvsarbeta och delta i samhällslivet.” (Se vidare 
PLAN 2003:1). Min egen forskning har också visat att det just är i relation till den 
översiktliga planeringen som det är mest angeläget att föra in genusperspektivet. Någon 
diskussion kring begreppet genusperspektiv förs inte i den nu presenterade utredningen eller 
kring ”jämställdhetens” speciella relevans i översiktlig planering, snarare tvärtom. Kommittén 
varnar för ”tids- och resurskrävande inventeringar och analyser, framförallt i den översiktliga 
planeringen”. (s.334) 

Jämställdhet ett allmänt intresse och förutsättning för social hållbarhet 
Allmänt sett kan man konstatera att utredningen kännetecknas av en rätt diffus syn på vad 
jämställdhet i planering innebär. I betänkandet används inte ordet genusperspektiv utan enbart 
jämställdhet och i likhet med gällande PBL finns termen jämställdhet inte med i själva 
lagtexten. Vad som däremot är värdefullt är att PBL-utredningen ger arbetet med jämställdhet 
i planering ökad legitimitet genom att både social hållbarhet och allmänt intresse definieras 
som begrepp som omfattar de av riksdagen antagna jämställdhetsmålen.  
 
Just förtydligandet av vad allmänna intressen omfattar anser jag vara särskilt värdefullt. I 
mina intervjuer med planerare har ibland detta begrepp angetts som skäl för att inte arbeta 
med ”jämställdhet” med motiveringen att ingen grupp skall gynnas på bekostnad av andra. 
Förhoppningsvis innebär kommitténs förtydligande att vi lämnar bakom oss den 
endimensionella syn på människor som präglade folkhemsepoken och miljonprogrammet.  
 
Kommittén tar upp frågan om det behövs kompletteringar och preciseringar i själva lagtexten 
av vad som utgör allmänna intressen, där alltså jämställdhet ingår. Men man menar att det 
varken är ”meningsfullt eller möjligt att sträva efter en uttömmande uppräkning av samtliga 
allmänna intressen” därför att ”angelägna intressen och hänsyn som inte räknas upp kan vara 



svåra att hävda” (s. 334) både i planläggning och vid bygglovgivning. Jag anser att det är en 
klok bedömning.  
 
Kommittén har också valt att låta den så kallade portalparagrafen stå kvar oförändrad. 
Motiveringen är att jämlika och goda sociala levnadsförhållanden ”innefattar strävanden att 
motverka segregation i boende samt en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.”(s.330) 
Detta är i sig en korrekt tolkning men det kan ifrågasättas om paragrafen ändå borde ha 
förtydligats genom att skriva ”jämlika och jämställda” i själva lagtexten. Det finns alltför 
många planerare som inte har klart för sig att jämlika villkor också innebär jämställda villkor. 
 
Hållbarhetsbegreppet har en framskjuten position i utredningen. Kommittén menar att social 
hållbarhet omfattar flera nationella mål, såsom jämställdhetspolitiken men också 
handikappolitiken, folkhälsopolitiken, integrationspolitiken, och barn- och ungdomspolitiken. 
Betydelsen av social hållbarhet stärks genom den nya inledande paragrafen till kapitel 2 som 
behandlar ”allmänna intressen” och genom att social hållbarhet tas upp före formuleringar om 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet.  
 
Medborgardeltagande kan ses som en aspekt av social hållbar. Dessvärre finns inte 
jämställdhet med när frågan ”Om rätten att komma till tals” berörs. Där lyfts enbart ”barns, 
funktionshindrades och andra gruppers möjligheter” fram. Detta trots att mycken erfarenhet 
pekar på att män dominerar i antal vid samrådsmöten och dessutom yttrar sig betydligt oftare. 
 
Planering berörs ju också av transportpolitikens sex mål, antagna av riksdagen. Det sjätte 
målet behandlar jämställdhet specifikt. Det anger bland annat att transporter skall planera efter 
mäns och kvinnor olika behov. Önskemål om en liknande formulering i PBL har framförts 
men inte beaktats. Det kan man bara vara tacksam för efter att ha sett vad som kommit fram i 
kölvattnet av detta transsportpolitiska mål. I de rapporter som målet generat har framförallt 
kvinnors behov inte sällan blivit näst in till biologiska egenskaper vilket snarare låser fast 
kvinnor och män i könsrollsstereotyper än bidrar till ökad jämställdhet eller till social 
hållbarhet. 

Jämställdhet en kunskapsfråga 
Anmärkningsvärt i utredningen är analysen av lagförslagets konsekvenser. Kommittén 
bedömer att förslaget inte påverkar ”möjligheterna till en ökad jämställdhet”! (s.970) En 
märklig slutsats eftersom utredningen inledningsvis just framhöll den fysiska planeringens 
betydelse. Kanske menas att förslaget inte påverkar jämställdheten negativt, kanske menas att 
förslaget inte innebär extra kostnader och ansträngningar vid tillämpningen. Även den 
sistnämnda tolkningen kan ifrågasättas. Räcker det med att plocka in termen jämställdhet på 
lämpliga ställen i planrapporter? Knappast, för mig är integrering av det politiska målet 
jämställdhet i planeringen en kunskapsfråga, inte minst om vad genusperspektivet innebär. 
Sådana kunskaper får man inte gratis.  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att när det gäller förståelsen av ”jämställdhet” i 
planeringen är denna utredning snarast ett steg tillbaka jämfört med förarbetena till PBL 1987. 
PBL är visserligen inte en lärobok i planering men ordval och exempel i utredningen måste 
återspegla att kunskaper finns, kommittén har uppenbarligen inte haft dessa kunskaper. Det 
handlar knappast om brist på jämställdhet bland dem som arbetet med utredningen, i stor sett 
lika många kvinnor som män har medverkat. Ett faktum som understryker att jämställdhets- 
och genuskunskaper inte följer automatiskt när antalet kvinnor ökar.  



Jämställdhet i planering — att balansera på slak lina 
Att hantera kravet på jämställdhet i den fysiska planeringen är inte helt okomplicerat, det kan 
närmast beskrivas som att balansera på slak lina. Planering innebär att peka framåt mot ett 
förändrat samhälle, där jämställdhet bör råda, men utgår från dagens situation, där viss 
ojämställdhet råder. Om dagens situation, med olika villkor för män och kvinnor, tas som 
givna i förslag till förändringar kan resultatet bli att man genom planeringen befäster denna 
situation snarare än förändra den. Om istället framtidens jämställda samhälle tas som 
utgångspunkt, det vill säga ett samhälle med färre skillnader mellan män och kvinnors 
livsvillkor, är det stor risk att kvinnors önskningar och drömmar byggda på dagens 
erfarenheter negligeras. Dessa erfarenheter måste synliggöras på något sätt, men frågan är 
hur? En praktiker kan uppleva att ”det blir fel” hur han/hon än gör.  
 
Ett annat dilemma är att genusperspektivet i verksamheten, det vill säga att genom utformning 
av planer bidra till att skapa jämställdhet för medborgarna i samhället, lätt förväxlas med 
jämställdhetskraven för arbetsplatsen (till exempel jämn könsfördelning, lika lön för samma 
arbete och lika befordringsmöjligheter). En sådan förväxling kan också medverka till att låsa 
fast kvinnor, liksom män, i dagens roller. Tyvärr är inte alla de råd och handböcker som 
näringsdepartementet och jämställdhetshandläggare producerar att användas i praktiken 
speciellt medvetna om den problematik som är förenad med att integrera jämställdhet i 
planering.  
 
PBL:s portalparagraf idag och enligt förslag 
 
Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. 
 
Sjätte transportpolitiska målet 
 
Målet skall vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet är utformat så att det 
svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma 
möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras 
värderingar skall tillmätas samma vikt. 
 
Ny inledning till kap. 2 om allmänna intressen 
 
Planläggning och byggande skall ske så att en från social synpunkt god livsmiljö för alla 
människor främjas. Goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten, naturresurser och energi skall eftersträvas. En god ekonomisk tillväxt och en lämplig 
utveckling för olika verksamheter skall underlättas. 
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