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Sammanfattning 
Den fysiska planeringen har länge varit en profession dominerad av män vilket även har 
påverkat utformningen av den fysiska miljön. Under de senaste decennierna har dock män och 
kvinnors olika behov och erfarenheter börjat uppmärksammas inom planeringen. Uppsatsen 
tar upp de sakfrågor som är centrala i diskussionen om hur en jämställd fysisk miljö kan 
planeras i Sverige. De politiska riktlinjer som berör jämställdhet inom planeringsområdet 
analyseras, och vidare tas några exempel upp över hur perspektivet behandlas i praktiken. 
Resultatet visar att jämställdhetsfrågan har svårt att få gehör i praktiken trots att det 
förespråkas politiskt. Detta beror bland annat på osäkerheter i hur jämställdhet inom den 
fysiska planeringen ska definieras. En annan svårighet ligger i att planera utefter att män och 
kvinnor inte har samma levnadssätt och villkor i samhället, samtidigt som dessa 
skiljaktigheter ofta blundas för. Slutsatsen att det finns ett behov av kompletterande 
tillvägagångssätt som syftar till att hjälpa planeraren att konkretisera hur staden kan planeras 
jämställt.  

Uppsatsen diskuterar även vilken roll den fysiska planeringen har i arbetet mot ett mer 
jämställt samhälle. Slutsatsen dras att planeringen av en jämställd fysisk miljö kan hjälpa till 
att skapa förutsättningar för en ökad jämställdhet på en vardaglig nivå. Detta skapar i sig 
möjligheter till ett mer jämställt samhälle i stort. Planeringens roll i jämställdarbetet är dock 
begränsat och kan ej påverka vad som ursprungligen skapat de skillnader mellan män och 
kvinnors livsvillkor som idag existerar.  

Abstract 
Urban planning has for a long time been a profession dominated by men which also has 
affected the built environment. During the last decades urban planning has drawn its attention 
to the different needs and experiences of men and women. This paper elucidates subjects 
which are important in the discussion of how a gender equal built environment can be planned 
in Sweden. The line of policy that affects gender equality within urban planning is 
furthermore analyzed. Some examples are described regarding how the perspective is treated 
in practice. The conclusion is that the matter of equality has had difficulties being 
acknowledged in practice even though it is advocated politically. This partly depends on the 
vagueness in defining the gender equality within urban planning. Another difficulty for the 
urban planner is that Sweden often is expected to be a gender equal country, but in reality the 
way of living still differs between men and women. The conclusion is that there is a demand 
for additional tools to help concretize how to plan a gender equal built environment. 

This paper also discusses which role urban planning has in the development towards a gender 
equal society. The conclusion is that an equal built environment can help change the 
circumstances to create a more gender equal everyday life. Thus it could also help achieve 
better possibilities for a more equal society in general. The role urban planning play within 
gender equality is limited and it cannot affect what previously created the differences between 
men and women’s living conditions.  

 

 



2 

 

 

Innehåll 

Inledning ................................................................................................................................3 

Bakgrund och problembeskrivning .....................................................................................3 

Syfte...................................................................................................................................3 

Frågeställning .....................................................................................................................3 

Disposition .........................................................................................................................4 

Metod.....................................................................................................................................4 

Teori/Litteraturöversikt...........................................................................................................5 

Teoretisk bakgrund.............................................................................................................5 

Begreppen jämställdhet, kvinnligt och manligt................................................................5 

Jämställdhet på tre olika nivåer .......................................................................................5 

En jämställd fysisk miljö ....................................................................................................6 

Trygghet .........................................................................................................................6 

Trafik och kommunikationer...........................................................................................6 

Service............................................................................................................................7 

Miljö...............................................................................................................................7 

Levnadssätt.....................................................................................................................8 

Några ord om en jämställd planprocess...............................................................................8 

Policys och politiska riktlinjer angående jämställdhet .........................................................8 

Nationella politiska riktlinjer...........................................................................................9 

Konkretisering av de politiska riktlinjerna.......................................................................9 

Empiri ..................................................................................................................................11 

Jämställdhetsfrågan inom planeringen i praktiken.............................................................11 

Analys..................................................................................................................................12 

Tillvägagångssätt för att planera för en jämställd stad .......................................................12 

Jämställdhetsfrågans prioritering...................................................................................12 

En planprocess som främjar en jämställd stad ...............................................................12 

Jämställdhetsintegrering eller jämställdhetsperspektivet separat....................................13 

Planeringens möjligheter att bidra till ett mer jämställt samhälle.......................................14 

Planeringen av en jämställd stad ...................................................................................14 

En lindring av problemet...............................................................................................14 

Kopplingen mellan jämställdhet på en övergripande samt vardaglig nivå ......................15 

Att planera utefter rådande könsroller ...............................................................................15 



3 

 

Slutsatser och avslutande diskussion.....................................................................................16 

Litteraturförteckning.............................................................................................................18 

Inledning  

Bakgrund och problembeskrivning 

Idag kan viljan att uppnå ett jämställt samhälle nästintill ses som en självklarhet. Att 
förespråka något annat än att män och kvinnor ska ges samma rättigheter, villkor och 
möjligheter kan idag sägas vara allt annat än politiskt korrekt. Sverige är ett land som idag har 
kommit jämförelsevis långt i arbetet med jämställdhet (SCB 2008, s. 8-11). Men även om 
män och kvinnor idag ska ges samma rättigheter finns det fortfarande skillnader mellan män 
och kvinnors levnadsmönster och villkor. Detta yttrar sig på flera nivåer i samhället, i allt från 
ersättning för arbete, till skilda transportmönster och olika ansvarsområden. Idag präglas alltså 
Sverige av en officiell jämställdhet där män och kvinnors villkor trots allt fortfarande skiljer 
sig åt (Listerborn 2002, s. 15).  

De olika levnadssätten mellan män och kvinnor leder till att det privata samt offentliga 
rummet betraktas och nyttjas på olika sätt. Detta kan följaktligen vara av intresse då det 
offentliga rummet planeras. Fysisk planering har traditionellt blivit sedd som en objektiv och 
rationell process och därför även könsneutral. Emellertid har fysiska planerare länge varit en 
profession dominerad av män. Det har även varit mäns erfarenheter som dominerat när 
planerare och arkitekter utbildats. Detta har genererat att den könsneutrala planeringen i 
realiteten bygger på ett manligt perspektiv (Larsson 2002, s. 6). Under slutet av 1980-talet har 
dock män och kvinnors olika behov och erfarenheter börjat uppmärksammas inom 
planeringen. Detta perspektiv har sedan dess i allt större omfattning integrerats i både praktik 
och forskning inom planeringsområdet. (Little 1999, s. 47) Det kan dock än idag finnas 
svårigheter för planerare att definiera hur den fysiska miljön ska planeras jämställt. Planerare 
ställs inför dilemmat att planera utefter att män och kvinnor inte har samma levnadssätt och 
villkor, samtidigt som det ofta blundas att dessa skiljaktigheter existerar (Friberg & Larsson 
2002, s. 99).  

Det finns alltså med andra ord svårigheter i att bestämma hur en jämställd fysisk miljö bör 
planeras och därav följer även komplikationer i hur jämställdhetsaspekten bör integreras i 
planeringen. Något som har fångat mitt intresse är just hur en fysisk miljö egentligen kan 
planeras jämställt. I uppsatsen har jag för avsikt att utreda detta, samt i vilken grad en 
jämställd fysisk miljö kan komma åt det ursprungliga problemet; de olika villkoren och 
möjligheterna män och kvinnor har i samhället idag.   

Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur en jämställd fysisk miljö kan planeras och vilka medel 
som bör användas för att nå dit. Syftet är vidare att ge en ökad förståelse för hur, samt i vilken 
grad, den fysiska planeringen kan bidra till ett mer jämställt samhälle. 

Frågeställning 

Frågeställningarna den här uppsatsen utgår från kretsar kring hur en jämställd fysisk miljö kan 
planeras. Vilket tillvägagångssätt bör användas då en jämställd stad planeras? I vilken grad 
kan planering av en jämställd fysisk miljö bidra till ett mer jämställt samhälle?  
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Disposition 

Efter denna inledning följer en kort beskrivning av metodiken som använts i uppsatsen. 
Därefter följer ett avsnitt som inledningsvis tar upp den teoretiska bakgrunden för uppsatsens 
övriga avsnitt. I denna del tas sedan de centrala sakfrågorna upp som forskning har framhållit 
viktiga för att skapa en mer jämställd stad. Därefter följer några ord om en jämställd 
planprocess, samt en redogörelse över hur policy och lagar som berör jämställdhet och 
planering är formulerade. Efter detta följer ett avsnitt som genom intervjuer ger exempel på 
planerares syn på jämställdhet inom planeringsområdet. Uppsatsens sista del innefattar en 
analys av de tidigare avsnitten utifrån den teoretiska bakgrunden, litteraturöversikten samt 
empirin. Denna del innefattar även en diskussion om faror och möjligheter med att planera en 
stad grundad efter de rådande könsrollerna. Slutligen tas de slutsatser upp som uppsatsen lett 
fram till samt en diskussion om planeringens roll i jämställdhetsarbetet.  

Metod 
Inför skrivandet av den här uppsatsen har jag studerat tidigare litteratur och dokument för att 
sätta mig in i frågan. Deskription kan enligt Ejvegård (2009, s. 34) sägas vara en användbar 
metod då en beskrivning av något ska genomföras. För att undersöka hur en jämställd fysisk 
miljö kan planeras har jag använt mig av denna metod. Insamlingstekniken som jag har 
använt mig utav har varit att göra en övergripande litteraturstudie för att undersöka vilka 
frågor som tidigare forskning lyft fram.  

Vidare har jag valt att studera de politiska riktlinjer och ideologiska utgångspunkter som berör 
jämställdhetsfrågan inom planeringen. Detta genom att analysera ett antal lagar, 
policydokument och utredningar framtagna av berörda myndigheter. 

Under litteraturstudien har det visat sig att de två forskarna Tora Friberg och Anita Larsson 
varit ständigt återkommande inom forskningsområdet jämställdhet och planering. Detta har 
resulterat i att deras omfattande forskning inom området står som utgångspunkt även i denna 
uppsats. Två av deras texter ligger till stor grund för arbetet, nämligen Att bedriva 
jämställdhet med kommunal översiktsplanering (2000) och Steg framåt: strategier och villkor 
för att förverkliga genusperspektivet i översiktlig planering (2002). Även den svenska 
forskaren Carina Listerborns avhandling Trygg stad: diskurser om kvinnors rädsla i 
forskning, policyutveckling och lokal praktik (2002) har varit en viktig referens i 
litteraturstudien. Att fokus lagts på tidigare svensk forskning kring ämnet beror på att det är 
situationen inom Sverige uppsatsen behandlar.  

För att kunna besvara frågställningen har även intervjuer genomförts med två idag verksamma 
planerare. Dessa planerare har valts ut slumpvis. I intervjuerna har frågor ställts för att 
tydliggöra hur jämställdheten beaktas inom planarbetet i praktiken.  

Slutligen ska det nämnas att den teoretiska utgångspunkten för analysen grundar sig på en 
uppdelning av begreppet jämställdhet i olika nivåer som Anita Larsson beskriver i skriften 
Gender perspectives in housing and planning (2002). Detta har gjorts för att tydliggöra 
begreppets användning i analysen. Detta beskrivs vidare i avsnittet ”Jämställdhet på tre olika 
nivåer”.  
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Teori/Litteraturöversikt  

Teoretisk bakgrund 

Här följer en teoretisk bakgrund som fungerar som utgångspunkt för uppsatsens följande 
delar. 

Begreppen jämställdhet, kvinnligt och manligt 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor har samma rättigheter och möjligheter. Begreppet 
brukar i Sverige användas för att diskutera män och kvinnors livsvillkor (Friberg & Larsson, 
2000, s. 47 & s. 58). Studier inom jämställdhet fokuserar alltså på både män och kvinnor. 
Vanligt är dock att studierna ställer kvinnan i centrum eftersom kvinnan i många aspekter 
varit, och än idag är, underordnad mannen. (Larsson 2002, s. 5) I denna uppsats kommer jag 
titta på jämställdhet ur ett sådant perspektiv.  

Det skall även nämnas att det som idag anses vara typiskt manligt och kvinnligt i samhället 
inte är ständigt utan kan förändras över tid (Larsson 2002, s. 6). Det som i denna uppsats tas 
upp som manligt respektive kvinnligt grundar sig på de föreställningar som idag existerar i 
samhället samt de faktiska data som finns att tillgå om de olika rollerna män och kvinnor har. 
Det ska även tilläggas att Sverige är det land vilket uppsatsen begränsas till.  

Jämställdhet på tre olika nivåer 

Jämställdhet, eller skillnader i män och kvinnors levnadsmönster och livsvillkor, kan 
utforskas på tre olika nivåer. Först kan detta analyseras på en övergripande nivå som grundar 
sig på tradition, kultur och värderingar. Det kan även ske på en nivå som innefattar lagar, 
regler, policys och riktlinjer inom projekt. Slutligen kan analys göras på en vardaglig nivå där 
skillnader i levnadssätt och livsstil inom exempelvis familjen, på jobbet och i skolan ingår. 
(Larsson 2002, s. 6) Dessa olika nivåer behöver inte direkt vara beroende av varandra. En 
ökad jämställdhet på en av dessa nivåer kan dock komma att påverka jämställdheten på de 
övriga.    

Inom stadsplanering kommer dels den övergripande nivån av kultur och traditioner att i en 
viss mån påverka den fysiska planeringen. Detta på grund av att planerarna och de övriga 
aktörerna är präglade av sina erfarenheter samt utbildning. Dessa präglas i sin tur av 
traditioner. Även formuleringen av lagar, policys och riktlinjer inom planeringen kommer 
påverka planeringens resultat. Den planerade fysiska miljön kommer i sig i vis mån att 
påverka den tidigare nämnda vardagliga nivån av jämställdhet. Uppsatsen diskuteras utifrån 
denna ”modell” för att tydliggöra vilken form av jämställdhet som berörs samt hur 
jämställdhet på en av dessa nivåer kan påverka de andra. När jag i uppsatsen använder 
begreppet ”jämställt samhälle” så syftar jag på jämställdhet på alla dessa tre nivåer, som 
illustreras i figuren nedan.  

 



6 

 

Jämställdhet på tre olika nivåer 

En jämställd fysisk miljö 

Planering av den fysiska miljön kan sägas vara en politisk verksamhet då planeringen innebär 
en fördelning av resurser. Ur ett feministiskt perspektiv kritiseras planeringen för att vara 
influerad och påverkad av att män som grupp länge varit överordnad kvinnan. Enligt detta 
synsätt innebär det följaktigen att fördelningen av resurser är snedvriden, vilket innebär att 
stadens utformning inte uppfyller kvinnors behov i samma utsträckning som männens. 
(Listerborn 2002, s. 15-18) Om planeringen istället skulle fördela resurserna likvärdigt, män 
och kvinnor emellan, så kan följaktligen en mer jämställd fysisk miljö skapas.  

Här nedan följer en genomgång av olika planfrågor som i tidigare forskning och litteratur 
visat sig vara centrala i arbetet med planering för en mer jämställd stad. Urvalet av frågor kan 
vara en indikation på vart fokus bör läggas ur ett jämställdhetsperspektiv. Det här avsnittet 
syftar alltså till att utreda hur en jämställd fysisk miljö kan planeras. 

Trygghet 

Trygghet är en fråga som Friberg och Larsson (2000, s. 39) beskriver vara viktig ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Detta grundar sig i den rädsla som kvinnor som grupp ofta kan känna 
i det offentliga rummet. Enligt en rapport från Boverket (2010, s. 12) känner sig kvinnor mer 
än fyra gånger så otrygga jämfört med männen. Det är alltså risken för överfall, våldtäkt eller 
rån, mer än det faktiska hotet som begränsar kvinnan i jämförelse med mannen. Kvinnan bär i 
många fall på en medvetenhet om risken och utsattheten som den egna kroppen medför. 
Följden blir i många fall en rädsla för att nyttja den offentliga miljön i vissa avseenden, eller 
under vissa tidpunker. (Boverket 2010, s. 14) En ytterligare faktor som bidragit till en otrygg 
upplevelse av staden är den bild som media lyfter fram, vilket i sig bidrar till begränsningar i 
många kvinnors rörelsefrihet (Listerborn 2002, s. 3). 

Många kvinnors rädsla leder alltså till en begränsning i utnyttjande av det offentliga rummet. 
Detta minskar de möjligheter som där ges i form av möten och frihet till val av yrke, 
bostadsområde och andra livsval. Fenster (2005, s. 224) beskriver att denna begränsning gör 
att kvinnan drar sig för att utnyttja sin rätt till staden. Hon skriver även att detta leder till ett 
underutnyttjande av vissa platser i en stad. Enligt Friberg och Larsson (2000, s. 40) måste en 
plats även vara trygg för att den ska anses tillgänglig. Enligt detta resonemang måste då det 
offentliga rummet anses vara tryggt för att det ska bedömas vara tillgängligt.  

Listerborn (2002, s. 200-201) beskriver att de platser som kvinnor uppfattar som farliga oftast 
stämmer överens med den verkliga situationen. Några praktiska exempel på 
planeringsåtgärder för att öka tryggheten på dessa platser är att skapa gångvägar som är väl 
upplysta och ger en bra uppsikt, minimera gång- och cykeltunnlar samt skapa säkrare 
kollektivtrafik genom exempelvis val av placering av hållplatser (Listerborn 2002, s. 257). 

Trafik och kommunikationer  

En annan fråga som Friberg och Larsson (2000, s. 40) tar upp som central ur 
jämställdhetssynpunkt är en ökad prioritering av kollektivtrafik och lokala förbindelser. I en 
proposition från regeringen redovisas forskning över att det finns skillnader mellan män och 
kvinnors transportmönster i fråga om reslängd och syfte. Män gör exempelvis fler arbetsresor 
och kvinnor gör fler inköps- och fritidsresor. Kvinnor reser även kortare sträckor och 
använder den lokala samt regionala kollektivtrafiken i högre grad. (Regeringen 2009, s. 26) 
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I och med att kvinnor i högre utsträckning gör fler lokala resor och även fler resor till fots så 
bör, ur ett jämställdhetsperspektiv, fokus ligga på promenadvänliga vägar. Dessa vägar bör ha 
en sträckning som förbinder bostadsområden, rekreationsområden samt lokalisering av 
service. På grund av att män i större utsträckning använder bil som transportmedel kan 
kvinnors rörlighet begränsas i ett bilberoende samhälle. (Friberg & Larsson 2000, s. 41- 42 & 
67-68) 

En annan aspekt i fråga om transporter är de skillnadar som finns mellan män och kvinnors 
mål med transporten. Kvinnor gör bland annat fler inköpsresor och kör troligtvis även 
barnvagn i större utsträckning på grund av de skillnader som finns i föräldraledighet mellan 
män och kvinnor (SCB 2007, s. 6). På grund av detta eftertraktar kvinnor som grupp andra 
egenskaper hos transportmedlet. Ur ett jämställdhetsperspektiv bör därför andra egenskaper 
hos transportmedelet såsom exempelvis barnvänlighet beaktas. (Friberg & Larsson 2000, s. 
41) 

Service 

Så länge män och kvinnor har olika livsmönster borde de således även ha olika preferenser på 
grund av de olika behoven livsmönstret genererar. Den fysiska strukturen skapar 
förutsättningar som kan ge en viss grupp lättnader och en viss grupp merarbete. Enligt 
framtagen statistik från år 2000/2001 (SCB 2008, s. 40) arbetade män och kvinnor lika 
mycket. I denna tid räknades både betalt och obetalt arbete in, såsom matinköp och 
barnhämtning. Ungefär hälften av sin arbetande tid lade kvinnor på obetalt arbete. Mannen 
lade dock dubbelt så mycket tid på betalt arbete, i jämförelse med det obetalda arbetet. Dessa 
siffror visar på det större ansvaret kvinnor har inom den privata sfären, vilket resulterar i att 
kvinnor oftare rör sig kortare lokala sträckor i det offentliga rummet för att tillgodose 
servicebehov.  

Vardagslivet för kvinnan är i många fall präglat av tidsbrist. Detta fenomen kännetecknar 
även många mäns vardag, men är ofta mer kritiskt i kvinnans fall då kvinnor som grupp har 
större ansvar för hushåll, barn och gamla. (Friberg & Larsson 2000, s. 46) En bättre rumslig 
samordning av de målpunkter som ingår i vardagslivet skulle bidra till att minska de logistiska 
problem som kvinnan, och även mannen, ställs inför i vardagen. (Listerborn 2002, s. 26) 
Funktionsseparerade stadsdelar tenderar att bidra till ett splittrat vardagsliv, något som 
påverkar främst kvinnor negativt. Därför bör det vara positivt att planera för en ökad 
integration av olika funktioner och verksamheter och på så sätt minska avstånden i vardagen. 
Detta för att ge främst kvinnor, men även män, möjlighet att disponera sin tid bättre. Även 
bostadsnära torg anses viktiga för att tillgodose servicebehovet på ett smidigt sätt för 
framförallt kvinnor med barn och äldre kvinnor utan bil. (Friberg & Larsson 2000, s. 66-68) 
Det ska även tilläggas att en stadsdel som har flera funktioner integrerade generellt sett bör 
vara en positiv lösning när det kommer till upplevelsen av trygghet. Flera funktioner inom 
samma område genererar oftare ett större flöde av människor under fler av dygnets timmar 
och borde därmed ofta upplevas som tryggare.  

Miljö 

Enligt Friberg och Larsson (2000, s. 43) har kvinnor allmänt sätt ett starkare engagemang i 
miljöfrågor. Detta exemplifieras i att kvinnor som grupp är bättre på att kompostera, 
sopsortera och engagera sig i lokala miljögrupper. På så sätt kan det ses som en viktig fråga ur 
ett kvinnligt perspektiv. Den bör därför också beaktas likvärdigt med frågor som engagerar 
män.  
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Levnadssätt 

I många kommuner med en negativ, eller neutral, befolkningstillväxt finns en tendens att fler 
unga kvinnor flyttar ifrån sin mindre hemort till större städer, ofta på grund av att de inte 
hittar önskad utbildning eller jobb inom hemorten (Friberg & Larsson 2000, s. 45). Dessa 
kommuner bör därför planera för att skapa en fysisk miljö, samt verksamheter, för att fler 
kvinnor ska stanna inom kommunen.  

I många kommuner finns det även en ojämn fördelning av arbeten som attraherar kvinnor, 
vilket tvingar många kvinnor att pendla långa sträckor för att bo kvar i hemkommunen. Ett 
typexempel på en sådan ort är gamla industriorter. Därför bör det satsas på att sprida ut olika 
typer av arbetsplatser och service (Friberg & Larsson 2000, s. 76). Kvinnor anpassar även 
oftare arbetsplatsen efter hemmets lokalisering. Detta eftersom att kvinnan har sämre tillgång 
bil än vad mannen har samt större ansvar inom den privata sfären. (Dymén 2008, s. 18) Mot 
den bakgrunden bör därför en satsning ske på att skapa en större arbetsmarknad för kvinnor 
genom att prioritera kollektivtrafik. Således kan kvinnor ges mer lika möjligheter på 
arbetsmarknaden som män. 

Några ord om en jämställd planprocess  

Denna uppsats syftar inte till att ge någon heltäckande bild över de olika tillvägagångssätten 
som kan användas för att planera en jämställd stad. Det här avsnittet kommer dock att 
behandla jämställdhet inom planprocessen, detta eftersom en jämställd planprocess inom 
forskningen lyfts fram som ett viktigt verktyg för att uppnå en jämställd plan. Därför kommer 
här några ord att sägas om den jämställda planprocessen och varför just denna strategi är av 
intresse. 

Eftersom att män och kvinnor som grupper har olika levnadssätt och preferenser så leder det 
till att de kan bidra med olika infallsvinklar och värderingar i planprocessen. Den färdiga 
planen är beroende av de infallsvinkar och perspektiv som planprocesens ingående aktörer 
besitter då de kommer påverka de val och prioriteringar som görs. Män och kvinnor kan även 
sägas ha skilda språk och kan på så sätt bidra till olika typer av arbetssätt och diskussioner. 
(Friberg & Larsson 2000, s. 52-54) 

Enligt ovanstående synsätt bör med andra ord en planprocess som innefattar en jämn 
representation av män och kvinnor, samt beaktar dessa olika perspektiv likvärdigt, leda till 
mer jämställda planer. Detta innebär dels att en jämn representation förespråkas hos 
tjänstemänen och politikerna som tar beslut och gör prioriteringar angående den fysiska 
miljön. Om medborgarna får inflytande i planprocessen innebär det även att en jämn 
könsfördelning, samt lika beaktning av män och kvinnors åsikter, i dessa sammanhang är att 
föredra. (Friberg & Larsson 2000, s. 70-72)  

Larsson (2002, s. 6) framhåller dock att även om vi idag får en allt jämnare könsfördelning 
inom planeringen så behöver det inte innebära att de färdiga planerna blir mer jämställda i sitt 
resultat. Så länge utbildning av planerare, arkitekter och ingenjörer är mansdominerad, 
samtidigt som jämställdhetsfrågan är lågt prioriterad, behöver en jämnare könsfördelning 
inom professionen ej direkt leda till ett mer jämställt resultat.  

Policys och politiska riktlinjer angående jämställdhet 

I det här avsnittet följer en sammanställning och analys av den lagstiftning som berör 
jämställdhet inom den fysiska planeringen. Här tas även de riktlinjer upp som 
förvaltningsmyndigheter utformat för att beskriva hur lagstiftningen bör, eller kan, 
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konkretiseras. Avsnittet syftar till att tydliggöra vilka riktlinjer angående jämställdhet 
planeringen idag har att arbeta utefter, samt vilka tillvägagångssätt som officiellt förespråkas.    

Nationella politiska riktlinjer  

Det övergripande nationella målet inom jämställdhetspolitiken är ”att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv.” Detta specificeras i olika delmål som 
sammanfattningsvis fastställer att män och kvinnor ska ha samma ekonomiska villkor och 
möjligheter, fördelningen av makt ska vara jämn, obetalt hushålls- och omsorgsarbete ska 
vara jämnt fördelat och mäns våld mot kvinnor ska stoppas. (Regeringskansliet 2004)  

Regeringen har även satt upp transportpolitiska mål på nationell nivå som syftar till att 
tydliggöra de politiska riktlinjerna och prioriteringarna inom området. Här framgår att 
”transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.” (Regeringen 2009, s. 2) Av propositionen framgår att det finns en ojämn 
könsfördelning inom planeringen och förvaltningen av transportsystemet, samt att dagens 
trasportsektor främst växt fram utifrån ett manligt perspektiv. Det beskrivs vidare att män och 
kvinnors värderingar ska väga lika tungt under transportsystemets planering, utformning och 
förvaltning. För att uppnå detta föreslås att befolkningens värderingar kring transportsystemet 
ska inhämtas. Av propositionen framgår även att den huvudsakliga strategin 
”jämställdhetsintegrering” ska användas, vilket innebär att jämställdhetsperspektivet ska sätta 
sin prägel på alla beslut som tas inom alla politikområden. (Regeringen 2009, s. 26-27) 

En annan lagstiftning som är relevant inom planeringsområdet är Plan – och bygglagen. 
Enligt 1 kap. 1 § i denna lag står det att ”Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den 
enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden..” (PBL 2010:900). Eftersom att PBL är den lagstiftning som står som 
grund för planeringen av den fysiska miljön, innebär det att all planering ska främja jämlika 
levnadsförhållanden. Detta innefattar alltså även jämställda förhållanden då jämställdhet kan 
sägas utgöra en del av begreppet jämlikhet.   

Konkretisering av de politiska riktlinjerna 

Utöver de politiska riktlinjerna finns det ett antal rapporter som på olika sätt syftar till att 
konkretisera och utreda hur jämställdhetsaspekten ska beaktas inom planeringen. I det här 
avsnittet följer en sammanfattning över några relevanta rapporter utgivna av olika 
förvaltningsmyndigheter, samt en beskrivning av den tillämpningsstrategi som regeringen 
beslutat om.  

För att uppnå de politiska målen som berör jämställdhet har regeringen beslutat att den 
strategi som i huvudsak ska användas är jämställdhetsintegrering. Detta innebär, som tidigare 
nämnts, att ett jämställdhetsperspektiv ska prägla alla beslut som tas oavsett politiskt område. 
Regeringen motiverar valet av strategi med att en integrering av jämställdhetsfrågan minskar 
risken att jämställdhetsfrågor nedprioriteras av andra politiska frågor. (Regeringskansliet 
2008) Motsatsen till detta är att jämställdhetsfrågan behandlas som en enskild fråga. Inom 
stadsplanering innebär jämställdhetsintegrering att alla steg i planeringsprocessen bör präglas 
av ett jämställdhetsperspektiv, i allt från den översiktiga planeringen till genomförandet 
(Boverket, 2010 B, s. 15). 

Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut rapporten BoJämt (2008). I rapporten beskrivs att 
”Jämställdhet i planeringen innebär att kvinnor, män, pojkar och flickor med olika bakgrund 
och erfarenheter ska kunna leva bra vardagsliv.” (Dymén 2008, s. 1). Det fastslås även att de 
nationella jämställdhetsmålen bör beaktas inom planeringen ifråga om planeringsprocess och 
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den fysiska miljön. Vidare beskrivs det att detta ska möjliggöras genom att planerare ska ges 
insikt och kunskap inom de två områdena. Detta innefattar å ena sidan kunskap om män och 
kvinnors vardag i den fysiska miljön, samt hur miljön kan planeras för att öka kvalitén på 
vardagslivet. Det innefattar även kunskap om hur planeringsprocessen kan göras mer 
jämställd. (Dymén 2008, s. 14)  

Boverket har gett ut en liknande rapport som heter Jämställdhet på dagordningen (2010 B). 
Rapporten grundar sig på de trafikpolitiska målen samt de allmänt formulerade nationella 
jämställdhetspolitiska målen. I texten beskrivs att ”Målet utgår från att vi inte lever i ett 
jämställt samhälle, men att vi har mål som är möjliga att uppnå och att det är dit vi ska 
sträva.” (Boverket 2010 B, s. 11). I rapporten konstateras det även att jämställdhet är ett 
perspektiv som är viktigt och ska beaktas. Det beskrivs vidare att olika verktyg bör tas fram 
för att integrera jämställdhetsperspektivet i verksamheten. Ett exempel på verktyg kan vara att 
använda mallar eller checklistor. Dessa tar upp vad som bör tänkas på för att få med 
jämställdhetsperspektivet i de olika typer av planeringssituationer som kan uppkomma. 
(Boverket 2010 B, s. 18) En annan faktor Boverket här belyser är vikten av information om 
män och kvinnors levnadsförhållanden, samt utbildning av planerare och förtroendevalda. Det 
beskrivs att en kvalitativ gemensam kunskapsbas är viktig för att få medarbetarna att 
uppmärksamma ojämställdheten. Rapporten redogör för att denna kunskapsbas ska grunda sig 
på kunskap ur ett vardagsperspektiv. Den bör bland annat utgöras av könsuppdelad statistik 
som belyser skillnader och likheter mellan könen inom olika områden som exempelvis 
karriärmöjligheter och resvanor. Vidare beskrivs att en dialog krävs med de som berörs av 
planeringen, vilket exemplifieras med trygghetsvandringar, medborgarenkäter och genom att 
studera samråd ur ett jämställdhetsperspektiv. (Boverket 2010, s. 21 & s. 27)   

Boverket fortsätter på samma spår i rapporten Vidga vyerna (Boverket 2010 A) där det 
beskrivs att ett bättre planeringsunderlag krävs som tar hänsyn till den sociala hållbarheten. I 
rapporten tas 18 olika tillvägagångssätt upp som kan användas för att beakta 
jämställdhetsaspekten inom planeringen (Boverket 2010 A, s. 19-56), vilka kan sammanfattas 
i dessa punkter: 

• Statistik, analyser och utredningar angående män och kvinnors levnadssätt och skilja 
situationer 

• Utbildning av planerare  
• Enkätundersökningar och intervjuer för att insamla data om män och kvinnors 

upplevelser av det offentliga rummet 
• Trygghetsvandringar 
• Mer jämställt medborgarinflytande med hjälp av exempelvis workshops med fokus på 

jämställhet samt män och kvinnors skilda behov 

I utredningen Könsuppdelad statistik utfärdad av Statistiska centralbyrån (2004) beskrivs det 
att alla förslag och beslut som tas, oberoende politikområde, måste ses ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Vidare redogörs för den bristande kunskap om jämställdhet som idag 
finns i samhället, samt de traditionella föreställningar som många människor har angående 
män och kvinnor. Rapporten föreslår att detta kan motverkas med hjälp av fakta och statistik 
inom området. (Johansson 2004, s. 8) 
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Empiri 

Jämställdhetsfrågan inom planeringen i praktiken 

Det här avsnittet bygger på intervjuer gjorda med två planerare som idag är verksamma inom 
planeringsområdet. Syftet med detta är att få en inblick i hur jämställdhetsperspektivet 
behandlas i det praktiken.  

Enligt Sara Kopparberg, Planchef på Tyresö kommun, är jämställdhet inte ett perspektiv som 
diskuteras i någon större utstäckning i det praktiska planarbetet. Hon beskriver det som att 
kommunen följer de politiska riktlinjer som satts upp nationellt och lokalt, men att 
jämställdhet sällan diskuteras direkt. Dock finns, enligt Kopparberg, ett politiskt beslut inom 
kommunen som fastställer att det ska finnas med ett stycke i planbeskrivningen som 
behandlar jämställdhet, vilket gör att jämställdhetsfrågan ändå kommer upp för diskussion. I 
denna del av planbeskrivningen brukar kvinnor och mäns olika transportmönster tas upp. 
Tillgång till kollektivtrafik nämns även, vilket är av större vikt för kommunens kvinnor då de 
mer sällan använder bil i jämförelse med männen. Kopparberg säger även att kvinnor är 
överrepresenterade när det gäller ansvar inom den privata sfären, vilket bidrar till att kvinnor 
har ett större behov av närhet till service, barn-och äldreomsorg med mera.1 

Anna Knight, översiktsplanerare på Södertälje kommun, beskriver å andra sidan att 
jämställdhet inte diskuteras alls i kommunens planarbete. Hon beskriver vidare att det inom 
kommunen finns en policy för att mångfaldsaspekten ska beaktas inom alla kommunens 
verksamheter, och i denna ingår även män och kvinnor som grupp. Knight pekar dock på att 
det inte finns några riktlinjer angående jämställdhetsarbetet specifikt.2 

Både Knight och Kopparberg framhåller att jämställdhetsperspektivet är viktigt och borde 
beaktas, men att det saknas en politisk ledning inom kommunen som tydliggör frågans vikt. 
Knight tror att det krävs en konkretisering av vad jämställdhet innebär inom 
planeringsområdet och vilka verktyg som bör användas för att nå dit. Vidare säger hon att det 
idag saknas information om män och kvinnors skilda levnadssätt och viljor och framhåller att 
en bättre och mer medveten medborgardialog kan vara ett passande verktyg för att inhämta 
detta. 

Kopparberg tar upp att det är viktigt att planera efter de förutsättningar som män och kvinnor 
har idag. Att ta upp dessa frågor i planbeskrivningen anser hon dock vara problematiskt då det 
kan verka ”politiskt känsligt” att ta upp de skillnader mellan män och kvinnors levnadsätt som 
idag existerar. Detta framhåller även Knight och pekar på att det kan minska 
jämställdhetsperspektivets genomslagskraft. Kopparberg diskuterar även problematiken kring 
att en acceptans för skillnaderna mellan män och kvinnor riskerar att medföra att könsroller 
bekräftas istället för att åtgärdas.  

Vart informationen om män och kvinnors levnadsförhållanden inom kommunen kommer ifrån 
nämner Kopparberg inte. Båda planerarna anser dock att det bästa verktyget för att uppnå en 
jämställd plan är genom att skapa en bättre könsfördelning hos beslutsfattarna och 
tjänstemännen. Det krävs även en medvetenhet om dagens könfördelning på arbetsplatsen för 
att förstå vilket perspektiv som idag beaktas, menar Kopparberg.  

                                                
1 Sara Kopparberg, Planchef på Tyresö kommun, telefonintervju den 11 maj 2012 
2 Anna Knight översiktsplanerare på Södertälje kommun, telefonintervju den 16 maj 2012 
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Analys 

Tillvägagångssätt för att planera för en jämställd stad 

I detta avsnitt diskuteras jämställdhetsfrågans prioritering inom planeringen samt 
tillvägagångssätt för att uppnå en jämställd fysisk miljö. Diskussionen utgår från den teori, 
empiri och litteraturöversikt som tidigare tagits upp.  

Jämställdhetsfrågans prioritering 

I de policydokument, samt politiska riktlinjer, som ställts upp för att reglera planeringen kan 
det utläsas att jämställdhet är en aspekt som bör beaktas. Det finns i dokumenten en acceptans 
för att vi lever i ett samhälle där män och kvinnors förutsättningar och villkor skiljer sig åt och 
det finns även en vilja att minska glappet där emellan. Men trots att policydokumenten och de 
politiska riktlinjerna framhåller att jämställdhet är en fråga av vikt, är det glest med förslag 
över hur jämställdhetsarbetet inom planering ska tas från teori till konkret handling. En 
liknande problematik finns i det praktiska arbetet utefter vad de intervjuade planerarna tagit 
upp. Av intervjuerna framgår det även att jämställdhet inte är ett perspektiv som prioriteras 
och anledningen hävdas bland annat vara avsaknaden av tydligare riktlinjer. Ingen av de 
intervjuade nämner något av de beskrivna lagarna eller andra dokument som syftar till att 
konkretisera de politiska riktlinjerna. Anledningen till detta tycks bland annat vara att 
kommunen ifråga inte framhållit att jämställdhet är en fråga av vikt och därför har inte 
perspektivet utforskats.   

Listerborn (2002, s. 217) belyser att planerare som lokalt vill beakta jämställdhetsaspekten 
ofta har svårt att göra det i praktiken och ibland finns inte heller intresset. Detta trots att 
policydokument och myndigheter idag understryker att jämställdhet är ett perspektiv som ska 
tas hänsyn till. Utefter vad som sagts i intervjuer, och som även framhålls i flera av 
policydokumenten, kan det konstatseras att det finnas oklarheter i definitionen av vad som är 
en jämställd stad. Följden av detta blir svårigheter i att utvärdera en stads grad av 
jämställdhet. 

Det kan diskuteras om konflikter kan tänkas uppkomma mellan jämställdhet och andra 
perspektiv inom politiken. Även om jämställdhet idag är en accepterad politisk fråga så kan 
frågan komma att möta motstånd på grund av konkurrerens med andra politiska frågor. 
Jämställdhetsperspektivet kan även komma att inkräkta på traditionella maktstrukturer och 
värderingar, vilket kan försvåra perspektivets genomslagskraft.   

En planprocess som främjar en jämställd stad  

Som jag tidigare nämnt har det i de genomgångna policydokumenten och politiska riktlinjerna 
i stor utsträckning saknats en konkretisering av jämställdhetsperspektivet. I en av Boverkets 
rapporter ges dock konkreta förslag som grovt kan delas upp i två olika typer av 
tillvägagångssätt. En av dessa är de arbetssätt som betonar en jämställd planprocess, genom 
att låta män och kvinnors skilda erfarenheter bidra till formuleringen av en jämställd plan. 
Denna strategi grundar sig alltså på antagandet att en planering lika grundad på män och 
kvinnors erfarenheter, leder fram till ett jämställt resultat. Som tidigare nämnts, kan detta 
uppnås genom att antingen se till att det finns en jämn könsfördelning inom planeraryrket, 
eller genom att säkerställa att män och kvinnors åsikter ges lika inflytande i planprocessen. De 
andra typerna av tillvägagångssätt som Boverket tar upp syftar till att planeraren själv ska 
skaffa sig kunskap om män och kvinnors levnadsmönster. Som en följd därav ska planerarna 
ha beslutsunderlag för att formulera en jämställd plan. Denna kunskap kan skapas genom att 
antingen utbilda planernare inom genuskunskap och jämställdhet, eller genom att låta 
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planerare ta del av befintlig information inom ämnet. Detta innefattar bland annat aktuella 
utredningar, statistik och analyser angående män och kvinnors situationer.  

Arbetsätten kan alltså delas upp i två strategier för att skapa ett beslutsunderlag som kan 
användas för att planera en jämställd stad. Vilken av dessa två inriktningar bör då praktiseras 
för att skapa en så jämställd stad som möjligt? Detta kan anses vara beroende av vilken roll 
planeraren har. I en rationell planeringsansats har planeraren en roll som expert. I ett sådant 
fall har planeraren i högre utsträckning ett behov av fakta och kunskap om de levnadssätt och 
behov som män och kvinnor har. Om vi istället utgår ifrån en kommunikativ planeringsansats 
där olika grupper och individer får ett mera direkt inflytande, fungerar planeraren i större 
utsträckning som en kommunikatör. Ur jämställdhetssynpunkt kan planerarens uppgift då 
istället vara att säkerställa att kvinnors och mäns erfarenheter och intressen lyfts fram och 
beaktas i planprocessen. På så sätt anser jag valet av strategi vara beroende av vilket arbetssätt 
som präglar planprocessen, samt vilka faktiska möjligheter till medborgarinflytande som 
existerar. Dymén (2008, s. 21) hävdar dock att det huvudsakligen är den rationella 
planeringsansatsen som idag än dominerar. Medborgarnas möjligheter till inflytande över 
planers utformning är begränsad. Det är oftare planerarna, samt olika experter, som tar fram 
beslutsunderlag för planeringen. Enligt detta synsätt blir då åtgärderna som syftar till att 
utbilda planerare, eller bistå dem med information om jämställdhet, viktiga i nuläget. Enligt 
de genomförda intervjuerna anses dock en jämnare könsfördelning hos beslutsfattarna och 
tjänstemännen vara ett enkelt tillvägagångssätt för att uppnå en mer jämställd plan. Samtidigt 
efterfrågas tydligare verktyg och information angående män och kvinnors olika preferenser 
och behov.  

Enligt de genomförda intervjuerna saknar planerare idag professionell kunskap om 
jämställdhet och hänvisas istället till att använda sina personliga erfarenheter och åsikter som 
beslutsunderlag. Om planerare använder sina egna erfarenheter om män, kvinnor och 
jämställdhet, riskerar resultatet emellertid att bli mycket beroende av den övergripande nivån 
av traditioner och värderingar som nämns i uppsatsens inledning. Planerarna kan påverkas av 
den övergripande synen på jämställdhet som finns i dagens samhälle, såsom föreställningar 
om män och kvinnors levnadssätt. Detta kan skapa en föreställning om män och kvinnor som 
ej nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. Men planerarna kan kanske även 
påverkas av den övergripande ”politiskt korrekta” föreställningen om att män och kvinnor 
idag faktiskt är jämställda. Denna problematik tas upp i intervjuerna där jämställdhet beskrivs 
vara ett känsligt ämne vilket vidare skapar en ovilja till diskussion.  

Jämställdhetsintegrering eller jämställdhetsperspektivet separat 

Idag har, som ovan nämnts, strategin jämställdhetsintegrering ur nationell synpunkt valts som 
tillvägagångssätt för att skapa en jämställd stadsplanering. Frågan är om denna typ av strategi 
är den mest effektiva när det kommer till jämställdhet. Motsatsen till att integrera 
jämställdhetsfrågan i planprocessens steg är att behandla jämställdhet som en enskild fråga, 
såsom är fallet för exempelvis miljöfrågan. Listerborn (2002, s. 216) diskuterar 
jämställdhetsintegrering och framhåller att det finns en risk att jämställdhetsperspektivet 
tappas bort i och med användandet av den valda strategin. Detta eftersom att det inte leder till 
någon ”tillspetsning av formuleringarna”, såsom hon uttrycker det. Enligt detta synsätt borde 
en separering av jämställdhetsfrågan kunna leda till ett ökat fokus på frågan. Ett motargument 
till detta är dock att perspektivet då riskerar att bli bortprioriterat av andra frågor, såsom 
Regeringskansliet befarar (se ovan). En annan fara med jämställdhetsintegrering kan vara att 
frågan inte behöver definieras och konkretiseras i samma utsträckning då den inte behandlas 
separat. Detta är ett problem då många planerare, som tidigare antytts, anser det svårt att få 
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grepp om hur en jämställd fysisk miljö ska definieras. Jämställdhetsintegreringen förutsätter i 
viss utsträckning att planerarna, med hjälp av sina erfarenheter och sitt sunda förnuft, ska 
tillämpa jämställdhetsperspektivet.   

Planeringens möjligheter att bidra till ett mer jämställt samhälle  

Jag diskuterar här planeringen av en jämställd stad samt hur denna kan påverka jämställdheten 
på andra nivåer i samhället. 

Planeringen av en jämställd stad 

Tidigare i uppsatsen har jag tagit upp de centrala sakfrågorna som tidigare teori har hållit fram 
som viktiga områden att arbeta med när en jämställd stad planeras. Fokuseringen på dessa 
frågor grundar sig i att det på ett eller annat sätt anses finnas en ojämställdhet inom området 
som anses kunna minska med hjälp av planering. Inom samtliga sakfrågor finns en 
utgångspunkt som grundar sig i att det existerar en skillnad i män och kvinnors preferenser, 
villkor, förutsättningar eller levnadssätt.  

I vissa fall kan det handla om att kvinnor och män prioriterar olika frågor inom planeringen. 
Om vi, som tidigare nämnts, utgår från att planeringen idag är präglad av ett manligt 
perspektiv, så innebär det att sakfrågor som män prioriterar högre troligtvis även är de frågor 
som prioriteras högre inom planeringen. Exempel på frågor som kvinnor allmänt prioriterar 
högre är, som nämnts, miljöfrågan och frågan om kollektivtrafik. Mot den bakgrunden bör 
planerarna alltså aktivt se till att frågor som kvinnor idag prioriterar får samma tyngd inom 
planeringen som de traditionellt prioriterade frågorna. Centrala sakfrågor blir här alltså 
typiska ”kvinnofrågor” som bör beaktas i samma utsträckning som de frågor som traditionellt 
lyfts fram.  

I andra typer av sakfrågor kan det, istället för män och kvinnors olika värderingar, handla om 
en skillnad i levnadssätt och förutsättningar. Så är fallet när det exempelvis gäller trafik och 
kommunikationer där män och kvinnors resmönster skiljer sig åt, frågor som även lyfts fram i 
de genomförda intervjuerna. De sakfrågor som här är centrala kan alltså sägas vara de där 
utformning av den fysiska miljön skapar möjligheter för att minska de olikheter som finns i 
män och kvinnors levnadssätt.  

En lindring av problemet  

I uppsatsen har jag berört hur en jämställd stad kan planeras. Men hur kan planeringen av en 
jämställd stad påverka jämställdheten på den vardagliga nivån? Denna fråga är beroende av i 
vilken grad den fysiska miljön har möjlighet att utöva inflytande på livet hos de som lever 
eller rör sig inom miljön. Friberg och Larsson (2000, s. 84) beskriver hur den fysiska 
strukturen ger en ram för hur människor kan organisera sina liv. Författarna hävdar att på 
grund av detta bör jämställdhetsfrågan beaktas inom alla områden. Om den fysiska miljön 
sätter ramen för det vardagliga livet så bör alltså, enligt detta synsätt, alla områden som 
planeringen berör att utformas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

Genom att planera för en jämställd stad kan en fysisk miljö skapas som ser till att män och 
kvinnors behov och preferenser beaktas lika. Den jämställda staden kan på så sätt bidra till att 
män och kvinnors skilja möjligheter till att bruka staden och det offentliga rummet minskas. 
Vidare kan alltså en vardag skapas där de skillnader som finns mellan män och kvinnors 
förutsättningar minskas. Den ursprungliga problematiken är dock härmed inte löst. Detta 
diskuteras i Boverkets rapport Vidga vyerna (2010, s. 14) där det framhålls att ”Orsaken till 
problemet går inte att finna i den fysiska miljön i sig utan i ej jämställda villkor i samhället. 
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Detta innebär också att det inte är möjligt att bygga bort det bakomliggande problemet..”. 
Med andra ord kan planeringen sägas lindra problemet men har svårare att komma åt 
orsakerna till det. Problematiken kan belysas med exempel. En ökad känsla av trygghet kan 
uppnås genom den fysiska planeringen, men för öka den faktiska tryggheten i samhället krävs 
kompletterande arbete inom andra samhällssektorer än planeringsområdet såsom 
brottsbekämpning. Dock kan kanske planering av den fysiska miljön i vis mån komma åt 
orsakerna tills ett problem. Exempelvis kan det diskuteras om minskad brottslighet kan 
erhållas genom att planera för ett mindre segregerat samhälle.   

Kopplingen mellan jämställdhet på en övergripande samt vardaglig nivå 

En jämställd fysisk miljö kan, som tidigare sagts, skapa förutsättningar för att minska de 
skillnader i män och kvinnors vardagsliv som idag finns. Det kan även diskuteras i vilken 
grad ett mer jämställt vardagsliv kan leda till en ökad jämställdhet på en övergripande nivå, i 
fråga om värderingar och traditioner. Larsson (2002, s. 6) framhåller att det tar tid att ändra på 
kulturella föreställningar och traditioner. Om jämställdheten ökar på den vardagliga nivån, 
eller i de politiska riktlinjer som sätts upp, så borde det således ta tid att ändra de traditionella 
föreställningarna om jämställdhet, kvinnor och män i samhället.  

Som jag tidigare tagit upp är den jämställda planeringen i viss grad begränsad till åtgärder 
som påverkar konsekvenserna istället för orsaken till ett problem. Men att skapa en jämställd 
miljö bör dock i en viss mån även kunna bidra till minskning av problemet, nämligen män och 
kvinnors olika villkor och förutsättningar. Ett exempel på detta kan tas ifrån planeringen av ett 
jämställt transportsystem. I propositionen som berör de tranportpolitiska målen beskrivs att 
”Å ena sidan handlar det om mer kortsiktiga åtgärder som i första hand gör dagens 
transportsituation jämställd, å andra sidan om mer långsiktiga åtgärder som bidrar till en 
förändring av könsmönstren.” (Regeringen 2009, s. 27). Om kvinnans transportbehov beaktas 
i samma utsträckning som mannens, genom att exempelvis göra satsningar på kollektivt 
resande, kommer kvinnan att få en ökad rörlighet. Vidare kan då kvinnan ges bättre 
karriärsmöjligheter på grund av att en ökad rörlighet i sig kan generera en större 
arbetsmarknad. Om män och kvinnor kan konkurrera på mer lika villkor inom 
arbetsmarknaden, så kan eventuellt en bättre könsfördelning uppnås inom yrkeslivet och på 
sikt kanske även den traditionella synen på män och kvinnor inom arbetslivet. Ett annat 
exempel berör en ökad upplevd trygghet. Om kvinnan upplever det offentliga rummet som 
tryggare bidrar det till en ökad rörlighet för kvinnan. Vidare möjliggör det för kvinnan att 
skapa kontakter och medverka i stadens aktiviteter på samma villkor som mannen. Ett ökat 
kontaktnät kan möjligtvis bidra till ökade förutsättningar på bostads- och arbetsmarknaden. 
Även om dessa exempel består av många steg, som alla har sina begränsningar och beror på 
flera variabler än de nämnda, så belyser de möjligheter planeringen av en jämställd stad har 
att bidra till ett mer jämställt samhälle i stort. Ett mer jämställt samhälle har alltså i sig en 
koppling till de övergripande traditioner och värderingar som finns om män och kvinnor då 
dessa påverkas av samhället vi lever i.    

Att planera utefter rådande könsroller 

Behovet av en jämställd planering grundar sig i att män och kvinnor idag inte har samma 
villkor och förutsättningar. Om samhället gjordes mer jämställt eller könsneutralt så skulle det 
manliga och det kvinnliga perspektivet inte behöva separeras då dessa skulle formuleras 
utefter samma utgångspunkter. På så sätt skulle det eliminera behovet av jämställdhetsfrågan. 
Idag har män och kvinnor dock skilja levnadssätt i många aspekter och det är den verklighet 
planerare måste förhålla sig till när frågor angående den fysiska miljön diskuteras. Ett 
problem med det ovanstående är att planering utefter den verklighet som råder idag kan 
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riskera att bekräfta, eller acceptera, verkligheten såsom den ser ut idag. Listerborn (2002, s. 
55) frågar hur man kan tala om ett problem utan att förstärka den ordning som man arbetar för 
att förändra.  

De människor som står bakom de beslut och prioriteringar som görs inom planeringen är i 
viss grad präglade av de traditioner och föreställningar som finns i samhället. Även om 
planeringen är styrd av policydokument och riktlinjer angående jämställdhet kommer 
planerarna troligtvis att vara påverkade av sina personliga erfarenheter och värderingar. Enligt 
de genomförda intervjuerna så grundar sig ofta diskussionen om jämställhet, om sådan finns, 
på just planerarnas personliga erfarenheter. Det finns dock en fara i att ta beslut på denna 
grund, då traditioner och värderingar riskerar att ge en förvrängd bild av verkligheten som den 
ser ut idag. Friberg och Larsson (2002, s. 99) beskriver att planerare måste hantera 
balansgången mellan att män och kvinnor inte är jämställda samtidigt som de i dagens 
samhälle förväntas vara det. Även Listerborn (2002, s. 253) tar upp att det finns en ovilja att 
acceptera att samhället ej idag är jämställt. Det finns även en ovilja i att inse att kvinnor som 
grupp idag fortfarande i många anseenden är underordnade mannen. 

Denna problematik kan med andra ord sägas utgöra konflikt mellan de olika nivåerna av 
jämställhet som nämnts i uppsatsens inledning. Den övergripande synen på jämställdhet i 
fråga om traditioner och värderingar stämmer inte alltid överens med jämställdheten i 
samhället på den vardagliga, konkreta nivån eller med de politiska riktlinjer angående 
jämställdhet som ställts upp. Det kan leda till svårigheter i att diskutera hur en jämställd fysisk 
miljö ska utformas, då diskussionen i sig kan vara känslig och besvärlig. Problemet, som även 
beskrivs i de genomförda intervjuerna, försvårar jämställdhetsperspektivets existens inom 
planeringen. Sammanfattningsvis måste män och kvinnors olika levnadssätt lyftas fram men 
utan att könsroller riskerar att tas för givna och accepteras.  

Slutsatser och avslutande diskussion 
Idag präglas Sverige av en politisk vilja att uppnå och förespråka jämställdhet, vilket dock 
begränsas av svårigheter, ibland nästintill ovilja, att diskutera problemet. I de intervjuer, 
forskning och policydokument som behandlats i denna uppsats finns i stor utträckning två 
motsägande alternativ i hanteringen av jämställdhet. Det ena alternativet handlar om att 
acceptera de skillnader mellan män och kvinnors livssituationer som existerar, men då även 
riskera att bekräfta och godtaga traditionella könsroller. Det andra alternativet blir att inte tala 
om män och kvinnor separat utan se dessa som homogen grupp, vilket riskerar att de 
skillnader mellan könen som idag finns blir ett problem som tappas bort. 
Jämställdhetsintegrering är idag den nationella strategin för att komma åt problematiken och 
denna strategi bekräftas av intervjuerna vara den rådande. Det finns dock oklarheter i hur en 
stad ska planeras jämställt och i flera fall verkar perspektivet bortglömt.  

Vilket tillvägagångssätt bör då användas för att uppnå en jämställd stad? Min slutsats att det 
enklaste tillvägagångssättet för att uppnå en jämställd stad är att säkerställa en jämn 
könsrepresentation bland planerare, samt ett lika beaktande av män och kvinnors åsikter inom 
planprocessen. Denna strategi är kanske inte i alla lägen den mest effektiva om ett jämställt 
slutresultat ska uppnås. Planerare, och även medborgare, är idag präglade av traditionella 
förställningar om män och kvinnor, eller präglade av en ovilja att acceptera att vi lever i ett 
land där människors livssituationer ofta är beroende av kön. På grund av detta skulle det i 
många fall kanske skapa ett mer verklighetsanknutet beslutsunderlag ifall planeraren tog till 
sig av aktuell statistik och utredningar. Men att sträva mot en jämnare könsfördelning, och 
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lika beaktande av män och kvinnors åsikter inom planprocessen, är ett tillvägagångssätt där 
jämställdhetsaspekten kan beaktas utan att män och kvinnors olikheter behöver pekas ut. Det 
har i intervjuerna som genomförts även varit tydligt att det här tillvägagångsättet är det som 
förespråkas. En jämställd planprocess förargar inte, däremot finns det en ovilja att diskutera i 
termerna ”manligt” och ”kvinnligt”. Även om detta är det enklaste tillvägagångssättet (och 
kanske även det mest lämpade då det är det mest accepterade) betyder det inte att det är det 
bästa i dagens situation. Faktorer som försvårar är dels dagens begränsade 
medborgarinflytande i praktiken och dels det faktum att många planerare, män som kvinnor, 
är präglade av en planerartradition och utbildning byggd på ett mansdominerat perspektiv. En 
jämställd planeringsprocess behöver alltså inte nödvändigtvis resultera i en jämställd fysisk 
miljö. Därför drar jag slutsatsen att det finns ett behov av kompletterande tillvägagångssätt 
som syftar till att hjälpa planeraren att konkretisera hur staden kan planeras jämställt. Detta 
främst i form av information om män och kvinnors levnadssätt och behov, genom bland annat 
statistik, workshops med mera.   

Det går inte att försäkra sig om att en plan är jämställd. Men med ökad kunskap om de 
livsvillkor som män och kvinnor har idag underlättar det för planerare att planera en fysisk 
miljö som underlättar för en ökad jämställdhet på en vardaglig nivå. Mot denna bakgrund bör 
en mer konkretiserade politiska riktlinjer finnas att tillgå.  

I vilken grad kan då planeringen av en jämställd fysisk miljö bidra till ett mer jämställt 
samhälle? Planeringen av en jämställd fysisk miljö kan hjälpa till att skapa förutsättningar för 
ett mer jämställt samhälle. Detta i och med att den fysiska miljön kan öka jämställdheten på 
en vardaglig nivå, vilket även skapar möjligheter till ett mer jämställt samhälle i stort. 
Planeringens roll i jämställdarbetet är dock begränsat och kan ej påverka vad som 
ursprungligen skapat de skillnaderna mellan män och kvinnors livsvillkor och förutsättningar 
som existerar. Det krävs alltså även att åtgärderna planeringen kan medföra kompletteras av 
orsaksbekämpande åtgärder. Bara för att män och kvinnor har olika villkor och förutsättningar 
i dagens samhälle behöver det inte betyda att det ser likadant ut i framtiden. Med ett ökat 
jämställdhetsarbete inom många politiska områden, inklusive stadsplanering, kan ett mer 
jämställt samhälle uppnås. Men fram till dess är en jämställd planering viktig för att minimera 
de skillnader i förutsättningar mellan män och kvinnor som idag existerar, samt skapa 
möjligheter för att ta ett ytterligare steg mot en mer jämställd framtid.   

 



18 

 

 

Litteraturförteckning 
Boverket (2010 A). Vidga vyerna: planeringsmetoder för trygghet och jämställdhet. 1. uppl. 
(Elektronisk) Karlskrona: Boverket. Tillgänglig: 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/Vidga-vyerna.pdf. (2012-05-
10). 

 

Boverket (2010 B). Jämställdhet på dagordningen: planera för ett tryggt och jämställt 
samhälle. 1. uppl. (Elektronisk) Karlskrona: Boverket. Tillgänglig: 
http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/545/1/dagordningen.pdf. (2012-05-10).  

 

Dymén, Christian (2008).  BoJämt: om jämställdhet i fysisk samhällsplanering. Stockholm: 
Länsstyrelsen Stockholms län 

 

Ejvegård, Rolf (2009).  Vetenskaplig metod . 4. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Fenster, Tovi (2005). The right to the gendered city: different formations of belonging in 
everyday life. Journal of gender studies (Online) 2005(14):3, s. 217-231  

 

Friberg, Tora & Larsson, Anita (2000).  Att bedriva jämställdhet med kommunal 
översiktsplanering. Lund: Inst. för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds univ. 

 

Friberg, Tora & Larsson, Anita (2002).  Steg framåt: strategier och villkor för att förverkliga 
genusperspektivet i översiktlig planering. (Elektronisk) Lund: Univ. Tillgänglig: 
http://www.bth.se/fou/forskinfo.nsf/d4f1aafa1b056c5ac1256816003faef5/46b0b937b4fd7ef4c
1256d91004dd93a!OpenDocument. (2012-05-09). 

 

Johansson, Lena (2004).  Könsuppdelad statistik: ett nödvändigt medel för 
jämställdhetsanalys = Statistics by sex: a necessary tool for gender analysis. (Elektronisk) 
Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB). Tillgänglig: 
http://www.scb.se/statistik/OV/OV9999/2004A01/OV9999_2004A01_BR_X97OP0401.pdf. 
(2012-05-10).  

 

Larsson, Anita (2002). Gender perspectives in housing and planning. Lund: Univ. 

 

Listerborn, Carina (2002).  Trygg stad: diskurser om kvinnors rädsla i forskning, 
policyutveckling och lokal praktik. (Elektronisk) Diss. Göteborg : Chalmers tekniska högsk., 
2002. Tillgänglig: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/349.pdf. (2012-05-10). 

 



19 

 

Little, Jo (1999). Gender and rural policy. I Greed, Clara (red.) (1999).  Social town planning. 
London: Routledge. S 47-59 

Regeringen (2009). Regeringens proposition 2008/09:93: Mål för framtidens resor och 
transporter (Elektronisk) Stockholm. Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/26/05/b869ed9c.pdf. (2012-05-10). 

 

Regeringskansliet (2004). Mål och budget för jämställdhetspolitiken. (Elektronisk) 
Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/2593/a/14257. (2012-05-13). 

 

Regeringskansliet (2008). Jämställdhetsinterering. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/sb/d/3267. (2012-05-01). 

 

Statistiska centralbyrån (2007).  Föräldraledighet och arbetslivskarriär: en studie av 
mammors olika vägar i arbetslivet. (Elektronisk) Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB). 
Tillgänglig: 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0701_2007A01_BR_BE51ST0703.pdf. (2012-
05-10). 

 

Statistiska centralbyrån (2008). På tal om kvinnor och män: lathund om jämställdhet. 2008. 
(Elektronisk) Stockholm: Statistiska centralbyrån. Tillgänglig: 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0202_2008A01_BR_X10BR0801.pdf. (2012-
05-10). 

 


