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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
Uppsatsens syfte är att förstå hur planerare på olika nivåer i den regionala planeringen 
arbetar med jämställdhet och att tolka vad dessa skillnader eller likheter kan ha för 
konsekvenser. Frågeställningarna behandlar planerarnas upplevelse av 
jämställdhetsarbetet, hur de ser på den som de planerar för och vilket av synsätten ”lika 
behandling”, ”kvinnans perspektiv” och ”genusperspektivet” som planerarna uppfattar 
ligger närmast deras egen verksamhet. Uppsatsen bygger på forskning om 
jämställdhetsintegrering och genusperspektiv i planeringsarbete och testar denna mot en 
intervjuundersökning genomförd under hösten. Tjänstemän från Länsstyrelsen, 
Regionplane- och trafikkontoret och två kommuner i Stockholms län har intervjuats om 
jämställdhet i sitt arbete. Studien visar ett möjligt glapp mellan kunskapen på regional 
nivå och viljan att utveckla jämställdhetsperspektivet på kommunal nivå och att det 
främsta forumet att få information om invånarnas intressen är samrådet. Den påvisar 
också att det finns en motvilja att ställa sig bakom positiv särbehandling av kvinnor i 
planeringen.  
 
Nyckelord: Jämställdhetsintegrering, genusperspektiv, planering. 
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Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om hur jämställdhet ges utrymme i den regionala 
planeringsprocessen. Syftet med uppsatsen är att förstå och beskriva hur planerare på 
olika nivåer i den regionala planeringen arbetar med jämställdhet och att tolka vad dessa 
skillnader eller likheter kan ha för konsekvenser för planeringens utformning. För att 
svara på detta fokuserar uppsatsen på tre huvudfrågor; hur man arbetar med 
jämställdhet, hur synen på den planerade ser ut och vilket jämställdhetsperspektiv som 
präglar arbetet. Genom litteraturstudier har jag samlat aktuell forskning om ämnet. 
Särskilt mycket har jag använt mig av en brittisk studie som genom intervjuer tittat 
närmare på jämställdhetsintegrering i planeringsverksamheter. I en egen intervju-
undersökning har jag samtalat med planerare på regional och kommunal nivå i 
Stockholms län om deras arbete med jämställdhet. Det resultat jag fick har jag sedan 
använt för att jämföra med tidigare forskning.  
 
Genusgeografin utgår ifrån att såväl könskonstruktioner som den fysiska miljön 
uppkommer genom sociala processer som speglar och befäster samhälleliga 
sammanhang. Mycket kritik har riktats mot tidigare planering för att kvinnan som 
användare varit osynlig. Den fysiska omgivningen har ofta byggts utifrån en manlig 
norm, något som gett konsekvenser för kvinnor. Exempel på detta är transportplanering 
som enligt studier ofta utgår från en manlig norm, trots att kvinnor och män visar upp 
skilda resmönster. Den brittiska studien, nämnd ovan, som undersökt vilka hinder som 
finns för jämställdhetsintegrering i planering, konstaterar bland annat att frånvaron på 
målsättningar från nationellt håll kan motverka implementeringen.  
 
Inom den svenska planeringen finns uppdrag att arbeta för lika behandling på såväl 
länsstyrelsen, landstinget och kommunerna. Regeringens strategi för att nå sina 
jämställdhetsmål är jämställdhetsintegrering. Kommuner och landsting arbetar på olika 
sätt runt om i landet, däremot har en metod, 3R, framtagits av Svenska 
Kommunförbundet för att vägleda kommunernas jämställdhetsarbete.  
 
I den intervjuundersökning jag genomfört samtalade jag med sju planerare på 
länsstyrelsen i Stockholms län, Regionplane- och trafikkontoret och två kommuner i 
länet. Intervjuerna kretsade kring tjänstemännens arbete med jämställdhet, vilken syn de 
har på den som de planerar för och vilket av perspektiven ”lika behandling”, ”kvinnans 
perspektiv” och ”genusperspektivet” som bäst beskriver deras verksamhets inställning.     
    
En jämförelse med den teori och tidigare forskning som jag presenterar i arbetet visar att 
det finns flera likheter med det resultat som Clara Greed kommit fram till i sin studie av 
brittiska planerare. En del forskning talar för att ett arbete med målsättningar i 
planeringen tydligare visar vems behov som blir tillgodosedda av planen. Uppsatsen 
visar också att flera av planerarna var positiva till att arbeta utifrån huvudmål, men att 
de flesta av dem inte gjorde det. Det tycktes även finnas ett glapp mellan den regionala 
och den kommunala nivån vad det gäller kännedom om den andra nivåns kunskap, 
resurser och intresse av jämställdhet i planeringsarbete. Ingen av de tillfrågade tyckte att 
”kvinnans perspektiv” beskrev den syn som verksamheten arbetade efter. En möjlig risk 
med detta kan vara att de faktiska orättvisor och skillnader som finns mellan mäns och 
kvinnors situationer inte kommer fram.     
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Inledning 
Den feministiska geografin har sedan fyrtio år tillbaka uppmärksammat att män och 
kvinnor upplever, använder, formar och formas av omgivningen på olika sätt. Olika 
studier har visat hur kvinnor på olika platser hanterar samhällsekonomiskt strukturella 
förändringar, familjeförhållanden och arbetsliv på olika sätt och hur detta skiljer sig från 
den manliga befolkningen.1 Annan forskning visar att kvinnor som användare varit 
osynliggjorda i planeringen och att detta skapat såväl miljöer där kvinnor känner sig 
otrygga vilket gör att de stängs ut från vissa platser som städer där funktionsuppdelning 
gör kvinnors olika roller svåra att kombinera. 2 
 
EU har sedan 90-talet, genom arbete med jämställdhetsintegrering, varit en av de 
drivande krafterna vad det gäller jämlikhet och fokus på genus. I Amsterdamfördraget 
1998 fastställdes jämställdhet som en av de grundläggande rättigheterna. I 
strukturfonderna som omfattar ungefär en tredjedel av EU:s budget och som syftar till 
att främja den regionala utvecklingen finns även krav på jämställdhetsmålsättning hos 
de sökande.3 Detta har bidragit till att jämställdhetsperspektivet fått en allt större roll i 
den regionala utvecklingen och att allt mer forskning görs på ämnet. 
 
Den regionala planeringen utgår från tre nivåer i länet, länsstyrelsen, landstinget och 
kommunen. Dess tre verksamheter jobbar utifrån olika uppdrag med olika huvudmän 
som alla har i sina mål att arbeta för lika behandling.4 De delar även många 
verksamhetsområden som planering av t.ex. bostäder och trafik där ansvarsområden 
glider in i varandra. För medborgaren såväl som för den lite mer insatte är det ibland 
svårt att särskilja vem som gör vad och ofta är resultatet av många stora 
planeringsprojekt en jämkning mellan olika viljor på statlig, läns- och kommunnivå. De 
måldokument som styr såväl länsstyrelsens som landstingets och kommunernas 
planeringskontor är ofta otydligt och abstrakt skrivna och förstås och praktiseras därför 
på olika sätt i olika verksamheter. Hur dessa olika nivåer implementerar jämställdhet 
och hur planerarnas synsätt samgår eller motverkar varandra är intressant för att förstå 
vilken roll jämställdheten ges i regionalt planeringsarbete.  

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att förstå och beskriva hur planerare på olika nivåer i den 
regionala planeringen arbetar med jämställdhet och att tolka vad dessa skillnader eller 
likheter kan ha för konsekvenser för planeringens utformning. Som grund för studien 
använder jag mig av europeisk forskning på jämställdhet och genus i planering. Med 
hjälp av kompletterande material från intervjuer med planerare på Länsstyrelsen, 
Regionplane- och trafikkontoret (RTK) och två kommuner i länet vill jag svara på 
frågeställningarna:  
 

• Hur upplever planerarna att de olika verksamheterna arbetar med jämställdhet i 
sitt dagliga arbete? 

• Hur ser planerarna på den som de planerar för och hur tar man reda på olika 
intressen i befolkningen? 

                                                 
1 McDowell & Massey 1984 
2 Greed 1994 
3 http://www.nutek.se/sb/d/145 2006-11-20 
4 se avsnitten ”Den regionala planeringens perspektiv” och ”Planering på kommunal nivå – detaljplaner 
och politisk styrning” nedan. 
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• Vilket av synsätten ”lika behandling”, ”kvinnans perspektiv” och 
”genusperspektivet” uppfattar planerarna ligga närmast sin egen verksamhet och 
vilka konsekvenser kan detta få? 

 
Jag har också valt att jämföra mina resultat med en brittisk studie av 
jämställdhetsintegrering i planeringsarbete.   

Avgränsningar 
Undersökningen begränsas rent geografiskt till Stockholms län, ett område som 
innehåller stor variation demografiskt och strukturmässigt och som sannolikt skiljer sig 
på många sätt från andra län i landet. Detta tror jag dock inte kommer att vara någon 
begränsning vad det gäller möjligheten att inom syftesämnet göra jämförelser med 
andra regioner då uppsatsens mål är att förstå och reflektera kring olika verksamheters 
inställning till jämställdhet och regional utveckling. Stockholms län är en 
storstadsregion med de problem och förutsättningar som detta innebär, som regionen 
säkerligen delar med storstäder både inom och utanför Sverige. De verksamheter jag 
besökt är Stockholms länsstyrelse, Regionplane- och trafikkontoret och två kommuner i 
länet. Jag har valt att pratat endast med tjänstemän och inte politiker på något plan, dels 
för att den forskning jag använt mig av främst behandlar tjänstemän och för att villkoren 
för det politiska arbetet är så skilt från tjänstemännens.  
 
Min undersökning av de olika verksamheternas arbete med jämställdhet gäller bara 
arbetet med planering och inte i deras interna organisation eller rekrytering. Jag 
undersöker inte heller hur jämställt det fysiska resultatet av planeringen är i till exempel 
transportlösningar eller specifika utvecklingsprojekt, utan snarare arbetssättet och 
planerarnas bild av jämställdhet och genus i sitt planeringsarbete.  
 
Rent tidsmässigt begränsas insamlingen av material till sju intervjuer företagna under 
perioden november 2006 till januari 2007. 

Metod 
Uppsatsens material grundar sig på forskning och teorier om jämställdhet i planering 
och jämställdhetsintegrering som jag jämför och testar med intervjuer som jag utfört 
med personal på de tre olika planeringsnivåerna länsstyrelse, landsting och kommun. 
Min egen materialinsamling fokuserar på ett fåtal tjänstemän och deras inställning och 
kan tolkas som ett försök att förstå och analysera de arbetssätt angående jämställdhet 
som löper genom länet på olika nivåer och som tillsammans lägger grunden för den 
framtida planeringen. Jag har valt en halvstrukturerad intervjuform som innebär 
öppenhet för ”oväntade” svar, utöver ett förbestämt frågeformulär, så att aspekter eller 
idéer som jag själv inte uppmärksammat inte skulle falla bort vid materialinsamlingen. 
Ändå innebär en gemensam mall att utgå från att de olika intervjupersonernas svar blir 
lättare att jämföra, trots deras olika arbetsuppgifter och roller i planeringen. 
Intervjumetoden fungerar bra vid studier som denna där det material som inhämtas vid 
intervjuerna fungerar som nedslag i verkligheten att pröva och exemplifiera tidigare 
teorier och forskning med.5   
 
Intervjuguiden är inspirerad av Clara Greeds forskning om jämställdhetsintegrering i 
Storbritannien. Jag har även gett utrymme till intervjupersonernas egna reflektioner och 
                                                 
5 Esaiasson m.fl.2004 
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tankar kring jämställdhet då deras inställning kan ha betydelse för hur aspekten 
behandlas i deras arbete. Flera av frågorna utgår från den aktuella planen som 
intervjupersonerna arbetar med, dels för att underlätta för dem att tänka kring frågorna 
och dels för att svaren ska bli så korrekta som möjligt.6 Jag har spelat in alla intervjuer 
och sedan förutom att sammanfatta varje intervju också använt mig av en matris med 
variablerna: synen på den planerade; skilda intressen mellan män och kvinnor; 
huvudmål och upplevelse av jämställdhetsarbete. Matrisen har hjälpt mig i arbetet att 
överblicka och jämföra olika intervjupersoners svar.   
 
Urvalet av intervjupersoner är gjort utifrån de anställda som arbetar med planering i 
någon form på de olika kontoren, jag har alltså inte tagit med personal som till exempel 
enbart arbetar med administration. Jag har även valt att intervjua ett antal personer i 
olika kommuner i länet då både RTK och länsstyrelsen arbetar med, och i viss mån för, 
länets 26 kommuner. Mitt urval har i stor utsträckning avgjorts av vilka på de respektive 
kontoren som har varit villiga och tyckt sig ha tid att ställa upp på en intervju. Detta 
innebär att de arbetar med olika delar av den regionala planeringen och deras svar 
ibland inte kunnat jämföras rakt av, till exempel arbetar någon av intervjupersonerna 
direkt med bostadsplanering och har inte så mycket kunskap om hur det går till vid 
ekonomisk utveckling, som någon annan har som huvudområde.  
 
Intervjuerna initierades genom att jag ringde eller mailade till plankontor på flera 
kommuner i olika delar av länet, personal på Regionplane- och trafikkontoret och 
bostads- och planenheten på Länsstyrelsen i Stockholms län. I vissa fall nådde jag direkt 
någon som var intresserad, i andra blev jag hänvisad till en intervjuperson av en 
överordnad. Min önskan var att få en någorlunda blandad skara avseende kön och ålder 
men i och med intervjupersonerna medverkade utifrån egen vilja var det svårt att vara 
selektiv i urvalet. Fördelningen blev i slutändan så att fem av intervjupersonerna är män 
och två är kvinnor. De frivilliga sitter på olika poster inom sina verksamheter, ingen är 
chef över sin avdelning, ett par är projektledare. Urvalet innebär vissa restriktioner på 
hur generaliserbart intervjumaterialet är. Intervjupersonerna var inte alla specifikt 
engagerade i jämställdhetsarbete men jag håller för sannolikt att de tillfrågade som inte 
alls tycker att jämställdhet är en relevant fråga valde att avstå från att ge sin tid till en 
intervju. Materialet saknar därför eventuellt det perspektivet.  
 
Intervjuerna gav mig en insyn i inställningen till jämställdhet i den regionala 
planeringsorganisationen i Stockholms län. Med hjälp intervjumaterialet kunde jag 
jämföra mitt nedslag i svensk planering med liknande studier i till exempel 
Storbritannien och göra en analys av vilka jämställdhetsperspektiv som präglar olika 
nivåer.  

Källkritik 
Mycket av den litteratur om jämställdhetsintegrering jag har använt mig av är skriven av 
brittiska forskare, med brittiska studieobjekt. Jag har även använt svenska källor men 
har inte hittat mycket som jag tyckt vara relevant från andra delar av världen. EU:s val 
av jämställdhetsintegrering som metod och unionens resurser till forskning på ämnet 
kan kanske ha påverkat och gjort den europeiska mängden forskning på ämnet större. 
Kanske är det också därför i princip all litteratur ställer sig positiv eller i alla fall inte 
negativ till jämställdhetsintegrering, å andra sidan är det nog i vilket fall som helst mer 

                                                 
6 Se bilaga 1 
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ovanligt att hitta motståndare till jämställdhetsarbete som uttrycker det i vetenskapliga 
material. Det större urvalet brittisk forskning kan även bero på att flera av de 
framstående forskarna inom genusgeografi är britter, såsom Linda McDowell och Clara 
Greed, och att dessa har haft inflytande på universiteten eller fungerat som inspiration 
för andra forskare i Storbritannien. EU:s gemensamma lagstiftning och metod för 
jämställdhet gör dock att resultaten lättare kan jämföras även om den offentliga 
organisationen ser annorlunda ut unionens olika länder.  
  
Urvalet till intervjuerna utifrån vilka som har varit intresserade av att ställa upp kanske 
gör att de intervjupersoner som förekommer i uppsatsen faktiskt är mer intresserade 
eller engagerade av jämställdhet än genomsnittet. Jag har försökt att komma runt detta 
genom att låta dem själva resonera kring hur jämställdhetsarbetet fungerar på deras 
arbetsplats så att eventuella kontroverser inför ämnet har en chans att komma fram.  
Den frivilliga, och kanske ur praktisk synvinkel intresseberoende, urvalsmetoden 
innebär dock att det är svårt att göra en generalisering av alla som arbetar med planering 
i Stockholms län.   

Disposition 
Under den inledande huvudrubriken återfinns, som läsaren erfarit, bland annat mitt syfte 
och de avgränsningar och metoder jag har valt för mitt arbete. I litteraturbakgrunden går 
jag igenom aktuell forskning om jämställdhet i planering och den teori och samlad 
kunskap jag kommer att använda mig av för att sätta mitt intervjumaterial i ett 
sammanhang. Nästa rubrik, Dagens jämställdhetsarbete, ger en kortfattad bild av 
jämställdhetsarbetet idag inom EU och de svenska myndighetsnivåerna. Jag har även i 
detta avsnitt valt att ta med en jämställdhetsstudie av de svenska kommunerna, gjord av 
Svenska Kommunförbundet för att lyfta fram den kunskap som finns om jämställdhet i 
kommunernas ansvarsområden. I avsnittet därefter, Jämställdhetsperspektivets plats i 
planeringen, redovisar jag de svar jag fått i min intervjuundersökning tillsammans med 
information om de olika nivåernas uppdrag. Analysdelen inleds med ett avsnitt där jag 
jämför mitt material med en brittisk studie gjord på brittiska planerare. Därefter knyter 
jag mitt insamlade material till den teori och forskning jag presenterat tidigare. I 
följande avsnitt redovisar jag kort mina slutsatser och avslutar med några ytterligare 
tankar runt jämställdhetsfrågan.   

Begreppsförklaringar 
I följande stycke går jag översiktligen igenom två huvudbegrepp i uppsatsen, 
jämställdhet och genus, för att klargöra hur jag kommer att använda dem i uppsatsen.  

Jämställdhet 
Jag har i mitt arbete inte stött på några direkt skilda uppfattningar om begreppet 
jämställdhet även om det finns skillnader vad det gäller vilka aktiva satsningar som görs 
för att uppnå det. Regeringens huvudmål vad det gäller jämställdhetsarbetet, och vad 
som då i deras syn kan sägas precisera begreppet, är att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. Det är en accepterad definition som också 
jag kommer att använda mig av i uppsatsen. Jag utvecklar regeringens målsättning och 
delmål i stycket ”Jämställdhetens organisation”.7    

                                                 
7 http://www.regeringen.se/sb/d/2593/a/64241 2007-01-12 
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Genus 
Genus eller gender, den engelska översättningen, är den socialt konstruerade 
könsidentiteten. Detta kan jämföras med begreppet kön, som traditionellt bara avser det 
biologiska könet. Det socialt konstruerade könet är skapat av sociala relationer och 
attityder och förändras över tid och efter plats. En kvinna som yrkesarbetar i Sverige får 
till exempel helt andra reaktioner och ses på ett helt annat sätt än en yrkeskvinna på 
trettiotalet och på samma sätt har synen på mannen som förälder förändrats. Vad det 
innebär att vara kvinna (eller man) skiljer sig också åt emellan Stockholm och 
exempelvis Kiev. Genusbegreppet innefattar alltså vad som anses vara accepterat 
beteende för de olika könen såväl som vad kvinnan och mannen symboliserar, vad är 
manligt och vad är kvinnligt? 8   
 
Den feministiska geografins syn på genusfrågor har förändrats från de tidigare årens 
fokus på materiella skillnader mellan män och kvinnor, över insikten om en social och 
symbolisk mening av begreppet, till aktuell forskning som undersöker konstruktionen 
av den manliga identiteten. Detta har inneburit att mannen som grupp har gått från att 
vara ett ansiktslöst, homogent ”motstånd” till en heterogen samling medaktörer i social 
förändring.9   
 
Ett sätt att dra detta begrepp lite längre är att säga att det, då det ju uppmärksammar de 
olika roller, maktstrukturer och möjligheter som män och kvinnor har, också belyser 
mäns strukturella övertag vad det gäller tillgång till makt och resurser och på ett sätt 
innefattar patriarkatets specifika förhållanden.10      
 
I arbetet kommer jag också använda begreppen jämställdhetsintegrering i betydelsen 
implementering av genushänsyn i alla nivåer av en verksamhet och även gender 
mainstreaming med samma innebörd.  
 

                                                 
8 McDowell 1999 
9 McDowell 2004, Beall & Todes 2002  
10 Greed 2005b 
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Litteraturbakgrund 
I detta stycke redogör jag för den aktuella forskningen kring genus i allmänhet och 
genusperspektiv på planering i synnerhet. Jag börjar med att beskriva genusforskning 
och dess roll i geografin och fortsätter med att redogöra för forskning om genus 
betydelse för vårt möte med den fysiska omgivningen. Jag tar här upp tre huvudfrågor 
som mycket av dagens forskning koncentreras kring: transportplanering; livspusslet och 
trygghet. Jag beskriver därefter mer ingående två studier som jag använt mig mycket av 
i intervju- och analysavsnittet och slutligen två metoder för jämställdhetsintegrering, en 
brittisk och en svensk.     

Forskning kring genus och jämställdhet 
Genusforskning fokuserar på teorier om hur genus konstrueras genom samhälleliga och 
kulturella processer. Det vill säga genom en vid uppsättning relationer, uppfattningar 
och förhållanden som hur manligt och kvinnligt representeras i media eller hur 
arbetslivslagstiftning påverkar kvinnor och män. Den genusvetenskapliga forskningen 
inriktade sig till en början på att försöka bevisa uppfattningen att makten inte var 
jämställt fördelad mellan män och kvinnor i samhället. Vissa grenar har inriktat sig mer 
på att försöka dekonstruera kategorierna man och kvinna, för att ifrågasätta dem och 
visa att de inte är naturliga eller oföränderliga utan kulturellt bestämda. Ibland skapar 
detta en motsättning mellan den forskning som försöker utforska mäns och kvinnors 
olika levnadsvillkor och de som anser att kategoriseringen i sig är negativ och 
förtryckande. Denna konflikt uppkommer då genusvetenskapen har sin grund i olika 
discipliner med olika vetenskapsteoretiska rötter. Den humanistiska synen är influerad 
av ett poststrukturalistiskt synsätt som anser att all kunskap är situerad, det vill säga 
skapad och uttryckt av en verklig person i en specifik situation och inte av en objektiv 
betraktare utan värderingar. Det samhällsvetenskapliga perspektivet ifrågasätter i sin tur 
möjligheten till reell förändring om skilda förutsättningar mellan kategorin män och 
kategorin kvinnor inte får lyftas fram. 11 

Vad är jämställdhetsintegrering? 
Genusperspektivet används i många olika typer av planering för att belysa hur beslut 
och projekt påverkar män och kvinnor på olika sätt. Försöken att implementera genus i 
verksamheter används såväl inom projekt i utvecklingsländer som inom regional 
utveckling i Europa. Vissa forskare, som Tovi Fenster, påpekar att olika sorters 
perspektiv är passande på olika platser. I vissa områden, som i forna Sovjetländer, kan 
det vara användbart med ett angreppssätt som ser genusfrågor ur ett mänskliga 
rättigheter perspektiv. I dessa länder har feministisk aktion blivit negativt betingat då 
det kopplats ihop med politisk aktivitet som uppfattas som ett uttryck för diktatur och 
förtryck. Här kan det vara viktigare att fokusera på grundläggande rättigheter och 
framhålla hur den fysiska strukturen ofta skapar begränsningar för kvinnors möjlighet 
att röra sig fritt, t.ex. på grund av oro för den egna säkerheten eller med anledning av det 
omgivande samhällets föreställning om accepterat beteende.12 I andra projekt används 
genusperspektivet för att garantera att en ny utveckling inte blir ojämställd.     
 

                                                 
11 Smirthwaite 2005 
12 Fenster 1999 
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I Sverige används jämställdhetsintegrering efter ett beslut av regeringen 2004 som 
främsta strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Den svenska regeringens 
definition av jämställdhetsintegrering är ”att beslut inom alla politikområden ska 
präglas av ett jämställdhetsperspektiv”.13 

Varför behövs jämställdhet i planering? 
”Kvinnoögon ser andra saker än mansögon” var underrubriken till skriften ”Checka 
listan”, ett material som tagits fram av Uppsala kommun för att främja jämställd 
planering.14 Jag tycker att uttrycket är bra, kvinnoögon ser faktiskt andra saker. Och 
kvinnokroppar använder och upplever den byggda miljön på andra sätt än manskroppar. 
Rubriken antyder också att planerarens blick inte är objektiv utan också den påverkad 
av tillhörighet i grupper avskilda av klass, etnicitet och kön. Olika roller och 
ansvarsområden inom familj och samhälle gör också att mäns och kvinnors behov 
skiljer sig åt. Feministisk geografi har länge varit kritisk till planeringen som fram till 
senare år varit omedveten om dessa skillnader. Kvinnor som användare av den fysiska 
miljön har antingen varit osynliga eller setts utifrån schablonmässiga förväntningar.15 
Ett exempel på detta är transportplanering, kvinnors resmönster skiljer sig ofta från 
mäns och därför påverkas de på olika sätt.16 Den svenska kulturgeografen Tora Friberg 
har undersökt regionalpolitiken i landet och konstaterar att samtalet om regionens 
invånare ofta sker på en opersonlig nivå i termer av företagare och aktörer. I hennes 
granskning av de omtalade visade sig dock de flesta vara män, det abstrakta och 
könsneutrala var alltså manligt. 17  
 
Feministisk geografi och forskning kring jämställdhet och planering grundas på 
uppfattningen att uppkomsten av den fysiska miljön är något som sker i förhållande till 
samhälleliga sammanhang och som speglar, befäster eller förändrar sociala relationer, 
att planering inte är en objektiv process. En av de genomgående sociala strukturerna i 
samhället är ett maktövertag hos det manliga könet och en underordning av det 
kvinnliga, och denna relation tar sig uttryck i den byggda omgivningen och skapar olika 
förutsättningar för män och kvinnor att röra sig och leva i den.18 De stereotypa bilder av 
mäns och kvinnors behov och förutsättningar som tidigare styrt planeringen kan såklart 
även ha negativa oväntade konsekvenser som drabbar män. En ny riktning inom 
genusforskning som bland annat Linda McDowell fördjupat sig i är ett uppväckt intresse 
för den manliga identiteten som hur den konstrueras, hur den påverkar männens roll i 
sitt lokalsamhälle och hur detta skiljer sig åt mellan olika platser. En användning av 
genusbegreppet sägs därför öppna för ett erkännande av olika gruppers behov och ge 
plats åt män såväl som kvinnor i social förändring.19  
 
Vidare kan ett jämställdhetsperspektiv lyfta tidigare osedda resurser en region som kan 
vara viktig för dess utveckling, så som kvinnliga entreprenörer eller viktig kompetens 
hos kvinnor. Det kan också vara lönsamt i och med att det är en prioriterad fråga inom 
EU.20 I många regioner bidrar samhällsekonomisk strukturomvandling till att branscher 

                                                 
13 http://www.regeringen.se/sb/d/3267 2007-01-10 
14 Forsberg 2005 
15 Little 1999 
16 Coleman 2000 
17 Lundkvist 1998 
18 Fenster 1999, Greed 2005a 
19 Booth & Bennett 2002, Beall & Todes 2004, McDowell 2004 
20 NUTEK 1999 
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med traditionellt manliga yrken blir mindre lönsamma, medan traditionellt kvinnliga 
yrkesområden som service och omsorg växer och blir viktigare. Jämställdhets-
perspektivets roll i regional utveckling blir då tydligt.21   

Transport och rörlighet 
Att planera transport är att forma förutsättningarna för hur människor rör sig i sin 
omgivning. Planeringen bestämmer var, hur och när människor kan resa. Beslut kring 
transport och trafik har alltså stora konsekvenser för många olika delar av medborgarnas 
liv och korrekt beslutsunderlag spelar stor roll för planeringens framgång. Flera 
forskare, bland annat Clara Greed och Charlotte Coleman har studerat kvinnors och 
mäns resande och konstaterat att det finns stora skillnader, trots detta har kvinnans 
situation ofta varit osynlig i transportplaneringen. Olika roller i familjen och i samhället 
påverkar resandet, män gör till exempel längre resor medan kvinnor oftare gör korta 
resor med fler stopp på vägen. Dessa mera komplexa resor är en effekt av kvinnors 
multipla roller och beskrivs ofta genom sina olika stopp, till exempel: hem-dagis-skola-
arbete-affär-skola-dagis-tandläkaren-hem. Kvinnor åker också oftare kollektivtrafik och 
promenerar oftare. Kvinnliga rörelsemönster ställer alltså helt andra krav på 
transportplaneringen än det typiskt manliga, den långväga pendlaren. Busslinjer som 
flyttas från att gå igenom bostadsområden till pendlarrutter är ett exempel på ett beslut 
där effekterna främst slår mot kvinnor. Hållplatsernas utformning och placering utifrån 
ett trygghetsperspektiv är även det en fråga som i första hand påverkar kvinnors 
användning.22  
 
Komplexiteten i det kvinnliga resmönstret gör att transport med bil ofta är den enklaste 
lösningen för de kvinnor som har tillgång till en sådan. Kritik har därför framförts från 
feministiska geografer för den inriktning i planering som vill minska bilnärvaron i 
städerna. Dessa hävdar att en tillbakagång av bilens roll i planeringen för att göra städer 
mer attraktiva och luftmiljön bättre får störst negativa effekter för kvinnor, inte för att 
det främst är de som åker bil men för att de är i större behov av bilen för att klara av sitt 
vardagsliv. Här finns alltså en uppenbar konflikt mellan miljömålsättningar och 
jämställdhetsperspektiv.23 De rådande mönstren ger alltså inte klara signaler om vad 
som är en jämställd transportplanering. Den svenska forskaren Jonas Åkerman anser att 
det vid statliga investeringar satsas mest på snabba och kostsamma transportsätt, vilket 
gör att de mest resursstarka grupperna i samhället prioriteras på de svagares bekostnad.  
Sett ur den synvinkeln ses då satsningar på biltrafik främst gynna män som reser.24  

Hur funkar livspusslet?  
Industrialismens planering har skapat ett påfallande mönster i europeiska städer genom 
en uppdelning av plats för arbete och plats för hem och fritid. I och med 
industrialiseringen ville man flytta bullrig och smutsig industri ut från bostadsområdena 
och lugna, fridfulla förorter byggdes utanför den livliga stadskärnan. Vissa forskare, 
som Linda McDowell, hävdar att denna kategorisering fått stora konsekvenser för 
kvinnans ställning i samhället. Denna uppdelning mellan arbete och hem, stad och förort 
fick även koppling till det binära paret man och kvinna. Då staden och arbetslivet blev 

                                                 
21 McDowell 2004 
22 Coleman 2000, Greed 2005a 
23 Greed 2005a, Blumenberg 2004 
24 Lundkvist 1998 sid 61 
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mannens domän blev förstaden och hemmet befäst som kvinnans miljö och dessa 
uppfattningar blev starka stereotyper. 25  
 
Andra slutsatser av samma mönster dras av till exempel Clara Greed som kritiserar 
stadens uppdelning efter funktion, zoning, på grund av de svårigheter det skapar för 
dess invånare, de kvinnliga i synnerhet. Att få ihop livspusslet, det vill säga att klara av 
att hantera ansvar för både avlönat arbete, omsorg om barn, äldre familjemedlemmar 
och hemmet, något som fortfarande ofta är huvudsakligen ett kvinnligt ansvar, blir 
svårare ju längre och mer svårframkomliga avstånden inom staden blir. Detta ställer 
krav på transportsystemet och väcker frågor om bilanvändning och kollektivtrafik där 
ett genusperspektiv är viktigt.26 Vissa forskare hävdar också att denna svårighet att 
sammanlänka olika delar i livet och staden kan försvåra kvinnors medverkan i 
arbetskraften.27 Andra att det minskar den tillgängliga arbetsmarknaden och att det 
medför att nedläggningar eller indragning av lokal service slår hårdast mot kvinnor.28 
En jämförelse mellan amerikanska och svenska städer visar dock att de svenska förorter 
som byggts av typ Vällingby, med affärer och social service samlat i ett centrum, hade 
fler positiva effekter för de kvinnliga boende än den amerikanska villaförorten, där olika 
funktioner var utspridda och endast kunde nås med bil. Den svenska förorten kunde 
enligt jämförelsen bättre anpassa sig till kvinnors förändrade livsmönster och att det 
sättet att planerar underlättade för kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden.29  

Säkerhet och trygghet 
Frågor om trygghet får ofta stor plats i debatten om den fysiska planeringen och detta är 
en fråga där ett genusperspektiv är värdefullt. I Sverige har flera studier visat att en 
majoritet av kvinnorna i landet känner sig otrygga när de vistas utomhus efter mörkrets 
inbrott. En studie från SCB visar att nästan 80% av de tillfrågade kvinnorna begränsade 
sitt uteliv på kvällen, upplevelsen av otrygghet har alltså en stor påverkan på många 
kvinnors rörelsefrihet i vardagslivet.30  
 
Argumentation kring hur kvinnor upplever otrygghet handlar inte om brottstatistik. Det 
är statistiskt mer troligt att en kvinna skulle bli utsatt för våld eller sexuellt våld i 
hemmet och för unga män att bli utsatta i det offentliga rummet. Men upplevelser av hot 
eller sexualiserat våld kopplas ihop utifrån egna och andras erfarenheter, resonerar den 
svenska forskaren Birgitta Andersson. Ett möte med till exempel en blottare kan vara 
väldigt skrämmande, i första skedet vet ju kvinnan inte vad övergreppet kommer att leda 
till. Mötet fungerar då som en påminnelse om vad som kunde ha hänt. De flesta kvinnor 
ser nog inte sig som rädda men förhåller sig ändå till risken för att utsättas för mäns våld 
genom olika strategier som att undvika vissa offentliga platser, vägar eller tider, att 
utrusta sig med skydd som överfallsalarm eller en nyckelknippa i handen.31 

                                                 
25 McDowell 1999 
26 Greed 1994 
27 McDowell, Ward, Fagan, Perrons, Ray 2006 
28 McDowell 1999 
29 Lundkvist 1998 
30 Andersson 2005 sid 70 
31 Andersson 2005 
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Förutsättningar för implementering av jämställdhetsperspektiv 
En viktig poäng i jämställdhetsintegrering är att jämställdhetstänkandet blir så väl 
integrerad i organisationens struktur att planerarnas personliga åsikter inte skall vara en 
förutsättning eller hinder för arbetet. Den brittiska forskaren Clara Greed har i en 
intervjustudie visat på vissa faktorer som kan hindra en framgångsrik implementering 
av jämställdhetstänkande. 32 
 
Den första faktorn fokuserar på de mål det nationella styret satt upp. 
Jämställdhetsimplementering är som sagt en stor del av EU:s officiella politik men 
enligt Greed riskerar ändå genusaspekten att gå förlorad om de nationella direktiven är 
alltför otydliga. I hennes brittiska undersökning angav många planerare att de hade svårt 
att tolka och använda de nationella målsättningarna i planeringsarbetet för att de var för 
abstrakta och svåra att knyta till den praktiska verksamheten.  
 
I det andra fokuset, det regionala planet, visade det sig att jämställdhetskravet i 
strukturfondsansökningarna ofta hade fått positiva effekter då regionala 
planeringskontor även infogat genushänsyn i sitt planeringsarbete. Detta hade emellertid 
inte slagit igenom i alla regioner där jämställdhetsperspektivet inte genomarbetats 
ordentligt, utan enbart lagts till för saken skull. Greed drar också slutsatsen att det 
faktum att Storbritanniens regionala planeringsorgan främst arbetar med 
landanvändning kan försvåra implementeringen. I planeringen i andra europeiska länder 
är andra ämnen som social och ekonomisk planering mer inarbetade resonerar hon. 
Studien visade också att många planerare inte är medvetna om förpliktelsen att ha ett 
jämställdhetsperspektiv och inte tycker att det är deras roll att hantera frågan.  
 
Greed fann också ett allmänt motstånd mot jämställdhetsintegrering då planerare tyckte 
att de redan hade ett flertal målområden att nå upp till och att jämställdhet blev ännu ett 
som egentligen inte hanns med. Vissa kontor, till exempel sådana med ansvar för 
tekniska frågor, tyckte att jämställdhet inte berörde deras verksamhet utan snarare hörde 
hemma hos någon inom den lokala sociala- eller omsorgsverksamheten. Det fanns också 
en tendens att se genusfrågor som ”kvinnofrågor” och tycka att ämnet var avklarat 
genom att fokusera på ensamma mödrars situation eller enbart på trygghetsfrågor. 
Studien visade även att såväl kvinnliga som manliga planerare kan ha dålig kunskap i 
genusfrågan, vilket gör det än viktigare att genushänsyn förankras väl i organisationen 
för att implementeringen skall vara framgångsrik. 
 
Greeds slutsatser av studien var att det krävdes att personer i maktpositioner blev 
utbildade i genusfrågor och att jämställdheten var väl inbyggd i planeringssystemet. För 
att undvika att jämställdhetssatsningar plötsligt läggs ner bör även medlemmarna i 
planeringskommittéer utbildas så att de är medvetna om att jämställdhetsintegrering är 
ett krav och inte en valmöjlighet. För att konkretisera genus i planerarnas vardagliga 
arbete kan jämställdhetsfrågan gynnas av att bli en del av en redan använd metod inom 
verksamheten, detta gör också att resurser och organisation kan delas med ett annat 
målområde. Greed ser heller ingen orsak att helt särskilja genus från andra perspektiv 
som etnicitet eller funktionshinder, utan hävdar att det när det utförs rätt ofta tillgodoser 

                                                 
32 Greed 2005b, Overcoming the factors inhibiting the mainstreaming of gender into spatial planning 
policy in the United Kingdom,  som hela avsnittet refererar till. 
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flera gruppers behov och även lyfter upp könsskillnader som är till mäns nackdel så att 
de kan åtgärdas.  
 
Ett problem som Greed uppmärksammar är dominansen av män på styrande poster i 
planeringsorganisationen. Hon konstaterar dock att det ändå inte är så att alla kvinnliga 
planerare arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att detta faktum vidare stöder 
uppfattningen att jämställdhet bör vara så väl integrerat i organisationen att den inte är 
beroende av vem som gör planen.  
 
Ytterligare slår Greed fast att mycket av det arbete som sker på gatunivå saknar 
jämställdhetsperspektiv och utförs ibland av andra avdelningar än planeringskontoren. 
Exempel på detta är hur buskar och träd planteras och om och var offentliga toaletter 
placeras. Dessa uppgifter ligger ofta under gatukontor eller parkansvariga. Alltså bör 
alla kontor som har med den fysiska miljön att göra integrera ett jämställdhetsperspektiv 
för att miljön verkligen ska bli tillgänglig för alla. 
 
En av de allra viktigaste faktorerna för att främja jämställdhetsintegrering har visat sig 
vara medverkan och konsultation av såväl kvinnor som män i planeringsprocessen. För 
att nå ett så brett skikt av befolkningen bör offentliga möten vara väl genomtänkta. 
Exempel från Greeds undersökning är möten där introduktion till planeringsprocessen 
ges och där de medverkande informeras om hur de kan tolka planen för att uppmuntra 
mötesdeltagarna att delta och engagera sig. Det är också viktigt att tänka på när och var 
mötena hålls och om service som toaletter, transport eller barnpassning finns. Ett annat 
sätt är att sätta upp referensgrupper utifrån olika grupptillhörigheter som kvinnor, 
ungdomar eller funktionshindrade som konsulteras utifrån några av planens 
huvudfrågor. 
 
Den verktygslåda som utarbetades i arbetet med studien är menad att vara föregripande 
då Greed fann att många av de metoder som användes för att integrera ett 
genusperspektiv kom in för sent i planeringsprocessen. Den metod hon föreslår, ”The 
toolkit”, ska istället användas när planerna initieras och hela processen igenom. 33  

Trebenspallen 
Inom EU har begreppet gender mainstreaming fått en stor roll i arbetet för jämställdhet. 
Unionen har gått från fokus på lika rätt till arbete och lön för kvinnor och män till att 
sätta jämställdhet som en grundläggande rättighet. Ett integrerat jämställdhetstänkande 
uppmanas också såväl i de egna organisationerna som i medlemsstaterna, och i de 
partnerskap och organisationer som söker strukturfondspengar eller forskningsmedel. 
Europeiska kommissionen sponsrade 1998 en studie av jämställdhetsprojekt runt om i 
medlemsstaterna som visade att gender mainstreaming förstods på många olika sätt på 
olika platser.34 Två brittiska forskare, Christine Booth och Cinnamon Bennett, 
granskade dessa olika synsätt och kom fram till en definition av begreppet som 
egentligen vilade på tre olika förståelser. Deras teori bygger på tre iakttagna perspektiv, 
som traditionellt har setts som motstående. I Booths och Bennets bild är de istället 
ömsesidigt beroende och de målar upp en metafor av en pall med tre ben – de tre olika 
perspektiven.  
 

                                                 
33 Greed 2005b 
34 Booth & Bennett 2002 
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Dessa forskare knyter de olika perspektiven till den feministiska teorins utveckling där 
det första perspektivet var ”Lika behandling”. Detta innebär att kvinnor och män 
lagligen skall ha lika rättigheter i det offentliga livet och att lagstiftningen syftar till att 
garantera lika möjligheter. Exempel på detta är lika rättigheter i arbetslivet eller samma 
rätt att delta i politiska församlingar.  
 
”Kvinnans perspektiv” är nästa synsätt, som uppmanar till att genom positivt 
särbehandlande uppvärdera kvinnans särart. Detta perspektiv ser kvinnans underordning 
i samhället som orsak att genom specifika aktioner främja kvinnor som grupp och rätta 
till historisk orättvisa. Detta perspektiv kan till exempel lysa igenom i särskilda 
satsningar på kvinnoorganisationer.   
 
Det tredje är ”Genusperspektivet” som värderar alla olikheter lika högt och som lyfter 
fram mäns roll i jämställdhetsarbetet. Det erkänner också att även män kan motverkas 
av den rådande samhällsnormen. Genusperspektivet ställer, i motsats till exempelvis 
kvinnans perspektiv, inte olika grupper som män och kvinnor mot varandra utan syftar 
till att hantera alla olikheter mellan och inom grupper.    
 
Dessa tre perspektiv sorteras ofta in kronologiskt, det första i vad som brukar kallas 
feminismens första våg vid sekelskiftet, det andra under 1960-talet och det sista i den 
tredje vågen från 1990-talet och framåt. Booth and Bennett understryker dock att många 
europeiska stater inte har haft en så linjär utveckling av jämställdhet. Perspektivens 
ömsesidiga beroende kan illustreras genom kvotering. Det är en specifik handling som 
syftar till att främja kvinnor och balansera en tidigare ojämn fördelning i till exempel 
politiska församlingar som understöds lagligen, alltså av lika rättigheter perspektivet.35    
 

”The toolkit” och 3R– olika metoder för jämställdhetsintegrering 
Som ett resultat av Clara Greeds studie som nämns ovan, har en verktygslåda, ett 
”toolkit”, arbetats fram. En kortare sammanfattning av denna, ”the Mini Toolkit” består 
av åtta frågor som fokuserar på den egna organisationen, vem man planerar för och 
planen i fråga. Studien visade, som jag nämnt, att såväl manliga som kvinnliga planerare 
hade dåliga kunskaper både om genusfrågor inom sitt område och om det faktum att 
genushänsyn i planering är ett formellt krav från till exempel EU. Därför är 
verktygslådan framtagen så att jämställdhetsfrågan på ett systematiskt sätt tas upp i 
planeringen och att även den som inte personligen är engagerad ska kunna integrera 
genushänsyn i sitt arbete. De åtta frågorna är: 
 

1. Vilka resurser och erfarenheter för gender mainstreaming finns i organisationen? 
2. Hur är arbetsgruppen utvald och är den representativ för både män och kvinnor? 
3. Vem upplever man att planen är gjord för? 
4. Hur har statistik insamlats? Är statistiken könsuppdelad och vem inkluderar den? 
5. Vilka är planens nyckelvärderingar, prioriteringar och mål? 
6. Vem är konsulterad och vem medverkar? 
7. Hur är planen utvärderad? 
8. Hur är planen (eller beslutet) implementerad, styrd och övervakad?  

 
Metoden med de tre R:en är utarbetad av Svenska Kommunförbundet och fungerar 
också den som en sorts lista där områden skall betas av. Namnet syftar på 

                                                 
35 Booth & Bennett 2002 
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Representation, Resurser och Realia och är aspekter på jämställdhet. Verktyget används 
så att de två första r:en utvärderas kvantitativt, till exempel genom att undersöka hur 
många män respektive kvinnor som är beslutsfattare och brukare inom det aktuella 
området. Resurserna analyseras utifrån hur mycket av pengar, information och tid som 
läggs på kvinnor och män på alla nivåer inom den egna organisationen. Det tredje r:et är 
en analys av de två första där man ser till vems behov som tillgodoses och sätter ljuset 
på underliggande normer och värderingar som annars kan vara svåra att urskilja då de 
ses som naturliga. Den slutgiltiga analysen används för att se om det finns något glapp 
mellan det undersökningen visat och organisationens jämställdhetsmålsättningar och 
kan vara en utgångspunkt för förändringar i prioriteringar eller praxis så att målen 
uppfylls bättre.36 

Tillämpning av teorin 
Denna teorigenomgång syftar till att dels ge en bild av den ackumulerade kunskap som 
finns på ämnet genusgeografi och jämställdhet i planering och dels att introducera 
läsaren i frågan. Jag har velat ta med både forskning och teori om 
jämställdhetsintegrering och om genusperspektivet i den fysiska planeringen för att 
knyta ihop det organisatoriska med sakfrågorna och hjälpa läsaren att sätta 
intervjumaterialet i ett sammanhang. Tanken är också att det material som jag redogjort 
för ska stå som bakgrund för den intervjustudie som jag genomfört och att min 
undersökning ska pröva eller kasta nytt ljus över den etablerade forskningen.  
 
Några delar har jag använt mer intensivt, till exempel är intervjumallen är löst byggd på 
Clara Greeds ”the mini toolkit” som ska fungera som en hjälp för 
jämställdhetsintegrering i planering.37 Mallen är bland annat tänkt att utreda hur 
planeraren ser på sin egen roll och vem det är som planen är till för. Intervjuerna har 
innehåller också ett inslag där intervjupersonerna själva fått diskutera kring vilket av de 
tre olika jämställdhetsperspektiven i Christine Booth och Cinnamon Bennetts studie 
(”lika behandling”, ”kvinnans perspektiv” och ”genusperspektivet”) som de tycker att 
deras verksamhet står för.38  

Dagens jämställdhetsarbete 

EU:s roll i utveckling av  jämställdhetsintegrering 
Gender mainstreaming är, som jag nämnt i begreppsgenomgången, att systematiskt 
införa ett genusperspektiv i alla delar av en verksamhet och på alla nivåer i arbetet. I 
planeringsarbetet innebär detta att genus skall integreras i hela planeringsprocessen.39 
EU har spelat en viktig roll när det gäller att sprida och utveckla begreppet, och detta 
arbete har sakta börjat märkas i medlemstaterna. Som jag nämnt i inledningen sattes 
jämställdhetsfrågan centralt i EU:s politiska målsättningar vid Amsterdamavtalet 1998 
och cementerades som en av de grundläggande rättigheterna i Europeisk lagstiftning 
och strukturfonderna kräver sedan 2000 genusperspektiv i ansökningarna. EU:s val av 
jämställdhetsintegrering som metod och begrepp har lett till att medel till forskning 

                                                 
36 http://www.sthlmjamt.se/upload/page_documents/3R.pdf  12/12 2006 
37 Greed 2005b 
38 Booth & Bennett 2002 
39 Greed 2005b 



  17 

medgivit att begreppet utforskats och att råd och arbetsprogram för offentliga planerare 
såväl som fristående projekt tagits fram.40 

Jämställdhetens organisation i Sverige 
1994 antogs jämställdhetsintegrering som strategi för att förbättra jämställdheten i 
Sverige. Jag tänker i detta stycke översiktligt beskriva hur jämställhetsarbetet i Sverige 
är organiserat från regeringsnivå ner till kommunerna för att ge en bild av hur ansvaret 
är fördelat.  
 
Regeringens övergripande mål med jämställdhetspolitiken är som jag nämnt ovan att 
”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”.41 För att 
uppnå detta antogs fyra delmål år 2006: 

• Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att 
vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.  

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 
utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.  

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma 
ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.  

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt 
och möjlighet till kroppslig integritet.42 

Inom regeringen är varje stadsråd, det vill säga minister, ansvarig inom sitt politiska 
område, som till exempel Göran Hägglund för socialdepartementet, för att ovanstående 
jämställdhetsmålsättningar nås inom sina politikområden. Ett statsråd är också specifikt 
ansvarig för att samordna och följa upp jämställdhetssatsningar. Även regeringskansliet, 
den myndighet som stöder regeringen genom utredningar och beslutsunderlag, har krav 
på jämställdhetsperspektiv i alla underlag som de tar fram. En av kansliets ytterligare 
uppgifter är att granska hur ledamöter till myndigheter och statliga kommittéer tillsätts 
av regeringen. Departementen inom kansliet har också sina egna jämställdhetsplaner. 
Sveriges statliga myndigheter, som Glesbygdsverket, Livsmedelsverket och Polisen, 
regleras av Verksförordningen som säger att jämställdhetshänsyn är varje myndighets 
ansvar.43 I skrivandes stund är en ny förordning inriktad på jämställdhetsintegrering 
planerad.44 
 
Alla länsstyrelser, som fungerar som statens förlängning i länen, har en särskilt 
sakkunnig i jämställdhet som ska arbeta för att stödja ledningen. Länsstyrelsen anses ha 
en viktig roll för att föra ut och underlätta jämställdhetsarbete i kommuner och landsting 
och alla landshövdingar har gått kurser om grundläggande kunskap i jämställdhet. 45       
 

                                                 
40 Greed 2005b och Nutek 1999 
41 http://www.regeringen.se/sb/d/2593/a/64241 2007-01-10 
42 ibid. 
43 Verksförordningen (1995:1322) 7§: Myndighetens chef skall se till att verksamheten bedriv 
författningsenligt och effektivt. Chefen skall (punkt1-7): (…) 4. beakta de krav som ställs på 
verksamheten när det gäller (…) jämställdheten mellan kvinnor och män (…).Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet 2004, sid 18. 
44 Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2004 
45 ibid. 
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Landstingen och kommunerna lyder båda under kommunallagen.46 Denna slår fast att 
deras verksamhet ska behandla alla lika. Kommunerna och landstingens 
ansvarsområden har stor påverkan på medborgarnas vardagsliv. Kommunerna har bland 
annat ansvar för såväl barnsomsorg, socialtjänst som gator och parker och är ofta stora 
arbetsgivare. Landstingen å sin sida tillhandahåller vård och kollektivtrafik. På grund av 
sina ”människonära” uppgifter har regeringen tillsatt särskilda resurser för att främja 
jämställdhetsarbetet inom kommuner och landsting och flera kommuner har utvecklat 
jämställdhetsprojekt eller checklistor.47   

Jämställdheten i de svenska kommunerna 
1995 tog Svenska Kommunförbundet initiativ till ett projekt som innebar både en studie 
av vilka områden som kommunerna kan verka för jämställdhet inom och ett flertal 
projekt med syfte att arbeta med jämställdhetsutveckling i samarbete med olika 
kommuner. Dessa projekt låg alla inom de större kommunala ansvarsområdena som 
barnomsorg, fritid och kultur samt även stadsplanering. Som metod användes 
Kommunförbundets egen metod 3R, där Representation, Resurser och Realia analyseras 
i nämnd ordning, som jag nämnt ovan.  
 
Studien konstaterar att det inte är nog att förändra perspektiv och arbetssätt för att öka 
jämställdheten utan representationen måste bli mer jämnt fördelad mellan kvinnor och 
män.48 En granskning av könsfördelningen i tekniska nämnder och byggnadsnämnder i 
de svenska kommunerna visade då, 1996, att majoriteten bland både ledamöter och 
chefer var män, nämligen 79% och 76% av ledamöterna respektive 78% och 81% av 
ordförandena.49 En studie som särskilt granskade en byggnadsnämnd i Södertälje kom 
till slutsatsen att detaljplanearbetet var dominerat av män och att även de grupper som 
konsulterades genom samråden övervägande bestod utav män. Lösningen som projektet 
fann var att kontakta nya grupper med andra intresseområden som hade fler kvinnliga 
företrädare. 50 
 
Jämställdhet i representation handlar inte bara om vem som medverkar på 
sammanträden och samråd utan också om vem som kommer till tals. En undersökning 
av flera nämndsammanträden i en kommun kom till tre slutsatser om sammanträdenas 
natur: männen talar mer än kvinnorna; diskussioner om formalia tar upp mycket av 
tiden och att politikernas personliga erfarenheter starkt påverkar vilka frågor de 
engagerar sig för.51 Författaren konstaterar att formalian, som egentligen har 
möjligheten att skydda de svagare gruppernas rätt att få sin röst hörd, i kommunen blir 
ett maktmedel, där den som är mest insatt i formalia och procedur har ett maktövertag.52 
 
De olika projekten i olika kommuner gick i många fall ut på att planera utifrån ett 
underifrånperspektiv, alltså istället för att invånarna får reagera på en plan så utformas 
planen utifrån de boendes behov och önskemål. Att skapa referensgrupper eller gå 
planeringspromenader med boende så att de själva kan peka ut speciella platser eller 
resonera om lösningar, ger planerarna kunskap om speciella behov hos olika grupper i 

                                                 
46 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=9 2006-12-13 
47 Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2004 
48 Lundkvist 1998 
49 Lorentzi 1998 sid 20 
50 Lorentzi 1998 
51 ibid. sid 45 
52 ibid. 
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befolkningen. Grundat på en undersökning av kvinnliga planerare från 1997, kan sådan 
insikt vara viktig, då även kvinnliga planerare är osäkra på hur jämställdhetsaspekter 
omsätts i fysisk planering.53      

Jämställdhetsperspektivets plats i planeringen 
I presentationen av mitt insamlade material har jag valt att sammanföra intervjusvaren 
från Länsstyrelsen och Regionplane- och trafikkontoret för att tydligare visa på 
eventuella skillnader mellan den regionala och den kommunala nivån. Jag har i 
framställningen av såväl det regionala som det kommunala materialet valt att använda 
samma rubriker för att underlätta en jämförelse för läsaren. I en av rubrikerna använder 
jag begreppet ”den planerade”, som jag lånat från Clara Greed, i betydelsen den som 
förväntas använda det planerade området.54  

Den regionala planeringens ansvar  
Länsstyrelsen roll är att fungera som statens förlängning ute i landet. Uppdraget ges 
varje år i form av ”regleringsbrevet” och skiftar alltså i viss mån utefter styrande 
regering.55 I planeringen arbetar länsstyrelsen gemensamt med kommunerna i 
planprocessen för att förutse problem och konflikter i planerna, bevaka statliga 
myndigheters intressen och värna om riksvärden som kulturmiljöer, europavägar eller 
viktiga naturområden. De kontrollerar även att planprocessen genomförs på rätt sätt och 
tillhandahåller planeringsunderlag till kommunerna.56 En ytterliggare roll är att 
vidarebefordra kunskap och genomdriva statliga målsättningar på länsnivå.57    
 
Länsstyrelsens jämställdhetsarbete utgår ifrån regeringens fyra målsättningar: en jämn 
fördelning av makt och inflytande; ekonomisk jämställdhet; en jämn fördelning av det 
obetalda hem- och omsorgsarbetet och mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 58    
 
Regionplane- och trafiknämnden ligger under landstingsfullmäktige och har ansvar för 
regional utveckling och planering såväl som trafikplanering i länet. Nämnden ger i sin 
tur uppdrag till tjänstemännen på Regionplane- och trafikkontoret som arbetar med 
bland annat skärgårdsfrågor, internationella kontakter och regionens utvecklingsplan, 
det vill säga RUFS. I utvecklingsplanen som antogs 2001 anges ”goda och jämlika 
levnadsvillkor” som en av tre huvudsakliga målsättningar. 59 

Planering med jämställdhetsperspektiv  
Länsstyrelsens arbete inom planering ligger dels på en övergripande och utvecklande 
nivå och dels på en mer praktiskt reglerande nivå. Det är också organiserat på flera 
enheter vilket gör att olika kontor arbetar olika mycket med jämställdhet. En 
projektledare för ett jämställdhetsprojekt, som jag intervjuat, upplever att frågan 
diskuteras mycket på länsstyrelsen och att myndigheten är drivande. En anställd vid en 
annan enhet tycker dock att ämnet inte så ofta kommer upp i kontorets diskussioner men 
tror att det kan vara en generationsfråga. Samma person efterlyser såväl metoder att 

                                                 
53 Lundkvist 1998 
54 Greed 2005 B 
55 www.ab.lst.se 2006-12-20 
56 Klasson 2006-12-19 
57 http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2118.asp 2006-12-20 
58 http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____8720.asp 2006-12-20 
59 http://www.rtk.sll.se/verksamhet/index.htm 2006-12-20 
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utvärdera sitt jämställdhetsarbete med, som inspiration och information i form av till 
exempel föreläsningar. ”Jag skulle gärna använda mer metoder, mer teknik för det 
[jämställdhet] och det skulle jag vilja lära mig och översätta i praktik, för det behövs” 
60berättar en av intervjupersonerna. Tjänstemannen tycker dock att de tänker på det mer 
än tidigare, att det numera till viss del kommer in omedvetet i frågor om till exempel 
tillgänglighet och infrastruktur. Den ena av intervjupersonerna arbetar som kontakt för 
ett flertal kommuner och informerar kommunföreträdarna om nyheter angående till 
exempel jämställdhet vid deras möten. Denna person upplever att vissa kommuner, och 
både manliga och kvinnliga planerare, inte visar något intresse för jämställdhetsfrågan 
och inte tycker att det är något för dem. En intervjuperson upplever att ett visst intresse 
finns men att det saknas gemensamma strategier men föreslår att den regionala nivån 
här skulle kunna användas som en resurs.  
 
Regionplane- och trafikkontoret arbetar med långsiktig regional planering i samverkan 
med andra aktörer. Just nu är kontoret inne i en strategi- och programfas för en ny 
RUFS (regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen). Arbetet med detta innebär 
dialog med såväl kommuner som andra aktörer i regionen om de huvudfrågor som 
planen skall ta upp.61     
 
Det har pågått en del metodutveckling vad det gäller att lägga ett könsperspektiv på 
planeringen sedan den senaste programfasen, berättar en planerare. Genom samarbete 
med SthlmJämt62 har underlag och metoder för olika sakfrågor arbetats fram. I den förra 
fasen fanns sparsamt med sådant underlag men nu finns det mer och det ligger på 
projektgruppen att i den kommande programfasen att försöka göra något konkret av det, 
anser en intervjuad. De tar tid att integrera jämställdhetsidéer i den vanliga planeringen, 
fortsätter tjänstemannen, och att ge nya perspektiv en plats i äldre planeringsmodeller. 
”Saken är den att det räcker inte bara med kunskap och metoder, utan det är inte givet 
hur man ska förhålla sig till den kunskapen”63 påpekar en av de intervjuade. Planeraren 
fortsätter med ett exempel: vi vet att kvinnor statistiskt sett åker mer kollektivtrafik än 
män, men vad innebär det? Ska vi bygga fler motorvägar så att kvinnor kan åka mer bil 
eller bygga ut kollektivtrafiken? Alla de jag talat med framhåller att kontoret faktiskt 
inte har genomförandeansvaret och en av dem benämner dem istället ”idéutvecklare”. 
Kontakten med kommunerna präglas av en mängd frågor som kommunföreträdarna vill 
ha stöd eller regionalsamordning kring, ofta kommer jämställdhet långt ner på denna 
lista som domineras av frågor som trafik, integration och tillväxt.  
 
Jämställdhet är något som diskuteras ofta på Regionplane- och trafikkontoret, ibland lite 
väl övergripande och inte så konkret tycker en av de jag talat med. Denna planerare 
påpekar också att frågan ibland uppfattas som personlig eller anklagande, alla är vi ju 
män eller kvinnor och berörs på något sätt av diskussionen. Detta gör att jämställdhet 
ibland används som ett bollträ i den interna diskussionen trots att detta inte gagnar 
någon.  

Planerarens syn på den planerade 
Angående synen på den planerade anser de tillfrågade på länsstyrelsen att svaret ligger i 
att finna former för samråd som når fler. Exempel som intervjupersonerna tar upp är 
                                                 
60 Klasson 2006-12 -19 
61 http://www.rtk.sll.se/verksamhet/RUFS/index.htm 2007-01-10 
62 Stockholms regionala plattform för jämställdhetsprojekt, drivs av länsstyrelsen. 
63 Fehler 2007-01-04 
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referensgrupper som till exempel de kommunala planerarna kan använda sig av 
kontinuerligt eller samrådsmöten vid tidpunkter som passar fler invånargrupper. En av 
planerarna på länsstyrelsen tycker att planprocessen som den är dag är lite stelbent. En 
annan påpekar att här finns problem att engagera människor, att få dem att förstå att det 
faktiskt går att påverka. Det borde finnas ett intresse att vara med och utforma, inte bara 
sin egen bakgård, utan även samhället i stort. Tjänstemannen anser också att det är 
viktigt att vara medveten om maktstrukturer i detta arbete och att ta hänsyn till det i 
utformningen av samråden.   
 
När det gäller mäns och kvinnors skilda intressen utrycker den projektledare jag talat 
med att de, trots att det är ett jämställdhetsprojekt, i viss mån börjat röra sig iväg från att 
bara fokusera på könsaspekten. ”Det fungerar inte alltid så bra att bara prata om 
könsaspekten […] jämställdhetsdiskurserna är lite förlegade och svåra att tillämpa i 
praktiken”64, berättar planeraren. Istället finns ett ökat intresse för intersektionalitet, det 
vill säga ett erkännande av individens tillhörighet i många grupper som t.ex. klass, 
etnicitet eller sexualitet.  Dock måste det finnas kunskap om hur det ser ut idag för att 
kunna arbeta för något bättre, anser samma intervjuperson. Projektet planerar att göra en 
bred undersökning där boende kopplas till såväl kön som socioekonomiska faktorer. Här 
ska man försöka utreda hur boendet påverkar invånarnas vardagsliv och vilka 
möjligheter män och kvinnor i olika delar av regionen har att påverka sitt boende.  
 
”Om man menar allvar med att planering och regional utveckling verkligen är till för 
någon så måste man ju ha en hypotes om vem de där några är, och jag brukar säga att 
det är invånarna och företagarna” tycker en av de tillfrågade från regionplane- och 
trafikkontoret i samtalet om synen på den man planerar för och hur man tar reda på 
information om den.  Det går att dela in invånarna i grupper men planeraren tycker att 
det ger mer att i första hand titta på funktionen, och tar leva, studera och rekreation som 
exempel, och sedan för varje funktion se på olika grupper som äldre, barn, män eller 
kvinnor. Inom området ekonomisk utveckling anser tjänstemannen att det finns en 
tendens att inte anlägga könsperspektiv på näringslivsutveckling. Det fokuseras ofta på 
de väldigt nyskapande, specialiserad företag och att många företag inom traditionellt 
kvinnliga branscher inte ses som lika innovativa.  
 
Andra personer jag intervjuat på regionplane- och trafikkontoret talade inte om ”den 
planerade” i så specifika termer. I den programprocess som kontoret nu är inne i finns 
dock en pågående diskussion om vilken nivå man ska lägga sig enligt en av de 
intervjuade. Den nuvarande huvudlinjen är att arbetsgruppen antagit ett 
invånarperspektiv förtydligar en annan, med ambitionen att planen i slutändan skall leda 
till något gott för dem som lever och verkar i regionen. I analysen av regionens 
utveckling, när kontoret tittat på bland annat folkhälsa eller inkomst och arbetsmarknad, 
har de denna gång försökt uppmärksamma könsskillnader, något som är ett framsteg 
från den förra planen, tycker en intervjuperson. En planerare berättar att de använder sig 
av könsspecifik statistik när det finns men två av dem poängterar att den stora frågan är 
vad man gör av den kunskap man får. Det är där utmaningen ligger enligt dem. ”Det 
som är någorlunda lätt är att göra analysen och se hur skillnaderna är, det svåra som 
är sen är att utveckla en planeringsinriktning som gör nånting gott för att minska 
skillnader”65.  
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Huvudmål i planeringsarbetet 
Att använda sig av huvudmål och uttalade prioriteringar vid beslut och planer verkar 
inte vara något som görs i någon större utsträckning enligt de intervjupersoner jag mött 
på Länsstyrelsen. Däremot är de positiva till konceptet, och skulle gärna använda sig av 
det mer. En tjänsteman associerar till 3R metoden, då denne nyligen har fått reda på att 
ett fjärde R, för Realisering, ska läggas till, ett tillskott som enligt intervjupersonen tar 
upp den viktiga frågan ”Hur går vi vidare”? ”Det är hela tiden hur ser det ut? Men hur 
jobbar man framåt?”, frågar sig tjänstemannen.66 Samma planerare upplever att arbetet 
med checklistor, som en del län använder sig av, ibland innebär att aspekter bockas av 
utan att planerarna riktigt satt sig in i ämnet. En metod som 3R, som mer utgår ifrån 
frågor som: ”Vad kan gå fel inom det här området?”; ”Vilka behöver vi tänka lite extra 
på?” och ”Vad behöver vi då göra?”, är mer användbar och ger utrymme för djupare 
förståelse. Att använda sig av en metod för äldres intressen, en för kvinnors och så 
vidare, blir för mycket, anser intervjupersonen, istället får man försöka göra sig en 
helhetsbild.  
 
I resonemanget om att arbeta med övergripande mål, som ju är det som den regionala 
utvecklingsplanen tills stor del innebär, håller en av intervjupersonerna på Regionplane- 
och trafikkontoret med: ”den regionala är ju en väldigt okonkret skala att jobba med, 
(…) då är det extra viktigt att det på målnivån finns en typ av 
jämställdhetsperspektiv”67. En av dem som arbetar med att ta fram den nya planen 
berättar att jämställdhet kommer att finnas med på något sätt i målformuleringarna. 
Samma intervjuperson berättar att deras angreppssätt är att lägga ett 
jämställdhetsperspektiv på olika sakfrågor istället för att behandla det som en 
huvudfråga i sig. Risken med detta, anser planeraren, är att det blir ett perspektiv bland 
många och riskerar att ”drunkna” i mängden av infallsvinklar, å andra sidan knyter det 
jämställdheten till tunga frågor som kontoret arbetar med, till exempel boende och 
trafik.  
  
En intervjuperson som arbetade specifikt med jämställdhet tog upp flera genusfaktorer i 
planering som nämns till exempel i forskning, en annan tog upp trygghet och 
infrastruktur som aspekter där män och kvinnor kan ha olika upplevelser, och 
konstaterade att ”den typiska bilden är ju mannen i bilen och kvinnan som står och 
trängs i tunnelbanan”.68  

Samtal om ”trebenspallen” 
En av delarna i mina intervjuer var ett resonemang med intervjupersonen kring de tre 
olika jämställdhetsperspektiv som tas upp i stycket ”Trebenspallen” ovan69. En av 
planerarna på Länsstyrelsen ansåg att verksamheten låg någonstans mellan ”lika 
behandling” och ”genusperspektivet”, där planeraren också uppfattade att regeringens 
jämställdhetsmål placerades. Samma tjänsteman tyckte själv att ”Kvinnans perspektiv” 
riskerade att befästa rådande könsroller och tyckte att ett fokus på funktioner var mer 
givande. ”Men å andra sidan, är det så att det idag är främst kvinnor som gör 
hushållsarbetet, så ska man ju tänka på det, men man ska planera så att det underlättar 
för alla människor. För i framtiden så kanske männen tar ett större ansvar, man ska 
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underlätta för själva den funktionen. Idag så har man försummat den funktionen för att 
det har varit män som har planerat.”70 De funktioner som anses typiskt kvinnliga har 
alltså ofta eftersatts och bör kanske uppvärderas men utan att ses i termer av kvinnligt 
eller manligt. En annan intervjupersonen ansåg att det var ”lika behandling” enligt lagen 
som präglade planeringsarbetet men att ett mer genusinriktat perspektiv då och då 
omedvetet användes.  
 
När det gäller de tre olika perspektiven på Regionplane- och trafikkontoret tycker en av 
intervjupersonerna att det främst är lika behandling som präglar verksamheten. Denna 
person ser genusperspektivet som ett erkännande av alla olikheter men tycker inte att 
verksamheten kommit dit än, lika behandling är de däremot bundna till lagligen. 
Kvinnans perspektiv känns inte igen hos någon av de jag talat med på RTK, i så fall i 
arbetet med olika grupperspektiv, där kvinnoperspektivet blivit ett av flera andra. Ett par 
av de andra planerarna ser genusperspektivet som det som bäst beskriver verksamhetens 
syn och att resonerar så att de använder lika behandling som ett medel för att efter att de 
identifierat skillnader försöka uppfylla olika gruppers olika behov.           

Planering på kommunal nivå – detaljplaner och politisk styrning 
De två kommunerna, där de två intervjupersoner jag mött verkar, arbetar på olika sätt 
med jämställdhet. I Huddinge har ett jämställdhetsråd tillsatts. Detta är en grupp av 
kommunens politiker som har till uppgift att särskilt titta på jämställdheten mellan män 
och kvinnor. Rådet har tagit fram 74 förslag och följande fyra riktar sig specifikt till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen:71  
 
 

• Vid personalrekryteringar tillämpas aktiva åtgärder för att uppnå en jämn 
könsfördelning inom alla personalkategorier. 

• Kvinnor och män är lika delaktiga i samrådsprocesser och andra medborgarkontakter och hitta 
former för detta som passar bägge könen. 

• En trygghetsinventering görs av de allmänna platserna i Huddinge 
kommun med förslag på lämpliga åtgärder. 

• I beslutsunderlag för plan- och byggärenden som kräver beslut i kommunfullmäktige utarbetas 
en jämställdhetskonsekvensbeskrivning där bland annat könsuppdelad statistik redovisas. 
Checklistor upprättas.72 

 
Vad det gäller Täby hittade jag inte något specifikt jämställdhetsarbete på deras 
hemsida. Här finns dock satsningen Trygg i Täby, kommunens satsning på att förebygga 
brott och missbruk, skulle kunna ha ett jämställdhetsperspektiv.73 I organisationens 
trygghetsguide påtalas att otrygghet i offentliga rum kan påverka rörelsefriheten, men 
guiden berör dock inte skillnader mellan män och kvinnor vad det gäller trygghet.74 I en 
uppföljning av intervjun fick jag dock genom hjälp från intervjupersonen tillgång till en 
ny jämställdhetsplan som kommunen håller på att arbeta med. Planen syftar främst till 
personalfrågor inom kommunen och ska driva igenom ett jämställdhetsperspektiv på 
bland annat ledarskap, lönesättning och rekrytering.75 
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Planering med jämställdhetsperspektiv  
De nedslag jag gjort i två av Stockholms läns kommuner kan inte sägas vara 
representativa för hela länet men kan tjänstgöra för att ge en bild av hur det kan vara 
och belysa de förutsättningar som finns för planering på kommunnivå.  
 
I den ena kommunen är jämställdhet något som då och då diskuteras och den person jag 
pratar med har fått i uppdrag att vara den på kontoret som bevakar ämnet. Frågan 
kommer upp då och då, till exempel i samband med föreläsningar på ämnet. I det 
pågående arbetet beskrivs det mer som en outtalad vetskap om kvinnors och mäns olika 
förutsättningar, ”vi har väl en viss medvetenhet som ligger hos oss som planerar och det 
är snarast på den nivån”76, berättar intervjupersonen. Planeraren uttrycker också att det 
är viktigt att vara vaksam för alltför mycket generaliseringar och att det är viktigt att få 
med även killarna i förändringen. Intervjupersonen upplever dock att det finns utrymme 
för mer sociala frågor inom planeringen, något som tjänstemannen vid samtal med äldre 
kollegor fått uppfattningen inte fanns förr. ”Man förstår att det finns en vilja i 
kommunen att belysa de här frågorna, och man har inrättat ett jämställdhetsråd”77, 
berättar planeraren om kommunens verksamhet inom jämställdhet. Och utan en vilja 
från kommunens politiker är det svårt att få stöd och förankra, resonerar 
intervjupersonen.  
 
I den andra kommunen är jämställdhet inte en aspekt som diskuteras inom planeringen. 
Intervjupersonen konstaterar att det säkert finns en policy men att vad den innebär i 
praktiken är en annan fråga. Planeraren anser dock att det skulle ge ett mer komplext 
men också rikare underlag att ta in aspekten jämställdhet i planeringen. 
Intervjupersonen efterlyser mer konkreta mål för att arbeta med jämställdhet och tror att 
en del i problemet kan vara att politikerna inte helt vill erkänna att det finns skillnader 
och olika förutsättningar mellan könen. Om man ställer sig bakom ett 
jämställdhetsarbete innebär det också att man vidhåller att den nuvarande situationen 
inte är tillfredställande. Personen tror att planeringens koppling till traditionellt manliga 
områden som vatten och avlopp, infrastruktur och trafikplanering, påverkar vilka frågor 
som tas upp och vilken jargong som används. Detta avspeglar sig i miljön på 
arbetsplatsen, ”men det är kanske också sånt som förändras successivt, bara genom att 
det kommer in yngre personal, både män och kvinnor som har ett lite annat synsätt”78, 
tror intervjupersonen.    
 
En av de jag intervjuade intresserade sig för genusperspektiv i planeringen och undrade 
vad som kan göras i praktiken för att förbättra jämställdheten. Även om önskan att 
arbeta vidare med jämställdhet finns kan kopplingen till praktiken ibland vara svag. I 
båda intervjuerna tog planerarna upp trygghetsaspekter i sammanhanget att det är något 
som påverkar kvinnors vardagsliv i högre grad än mäns. En av intervjupersonerna 
hänvisade till en aktuell plan där projektgruppen arbetade med att förlägga gångvägar så 
att de gående samlas till ett gemensamt, väl upplyst spår. Vi samtalade även om att 
blandade funktioner, som boende och arbetsplatser, kan ha positiva effekter för 
jämställdhet. I ena intervjun diskuterade vi också manliga och kvinnliga resvanor och 
genuskopplingen till kollektivtrafik. Inte i något av samtalen nämndes 3R, som ju är den 
metod som Svenska Kommunförbundet arbetat fram som stöd i jämställdhetsarbete i 
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planering. Vid ett av samtalen togs dock checklistor upp, något som intervjupersonen 
tyckte kan vara ett bra verktyg i arbetet även om de inte följs slaviskt.      

Planerarens syn på den planerade 
Vid frågan om hur man kan förstå vem man planerar för beskriver planeraren i en av 
kommunerna svårigheten att nå en bredare grupp vid samråd, särskilt unga människor. 
Intervjupersonen berättar att vissa försök med öppnare samrådsformer, som stationer 
med mindre samtalsgrupper, har upplevts som positivt. Planeraren tror att kvinnor 
ibland är mindre benägna att tala inför en stor grupp och frågar sig om samråd i plenum 
verkligen är det bästa. Den andra kommunens planerare berättar om ett mer 
övergripande ansvar för medborgarna. ”Det handlar mer om att vi måste bevaka att 
lagar efterföljs, så det är mer den nivån, sen är vi självklart med och styr upp själva 
strukturen i området på ett övergripande plan och då ser man till att det ska bli en bra 
boendemiljö”79 där planen skall bevaka invånarnas säkerhet och hälsa utifrån faktorer 
som t.ex. solljus, buller och miljö.  
 
”Hur kan man ta reda på det, det får man fundera på. Är det viktigt att ta reda på det – 
ja det tycker jag att det är”80 säger en av intervjupersonerna när vi talar hur man kan ta 
reda på om mäns och kvinnors skilda intressen i en fråga. Planeraren hänvisar vidare till 
den medvetenhet som denna upplever och hoppas sig ha som planerare och tror att det 
är viktigt att uppdatera sig om ny information och förmedla det på kontoret för att hålla 
medvetenheten uppe. I den andra kommunen har frågan inte kommit upp i någon 
planprocess. Vår intervjuperson tänker sig att frågan skulle kunna tas upp i remiss på 
planen från någon annan instans på kommunen.  

Huvudmål i planeringsarbetet 
Ingen av kommunerna arbetar med tydliga huvudmål eller prioriteringar i sitt 
planarbete. Intervjupersonen i en av kommunerna berättar att de utgår från väldigt 
konkreta delmål och att övergripande prioriteringar är mer outtalade. I en aktuell plan 
har man t.ex. valt att prioritera närhet till kollektivtrafik och acceptera höjda 
bullernivåer i ett visst planerat boende. Planeraren i den andra kommunen håller med 
om arbetssättet med konkreta delmål: ”det kan ju finnas mål men de är oftast väldigt 
konkreta, si och så många bostäder och miljö”, berättar tjänstemannen och fortsätter 
med att det vore positivt med en tydlig linje. Intervjupersonen poängterar dock att det är 
svårt för den enskilda planeraren att sätta upp mål utan att viljan och visionen måste 
komma ifrån politiskt håll. ”Det måste finnas en övergripande vision eller ideologi” 81, 
konstaterar personen. 

Samtal om ”trebenspallen” 
I samtalen om de tre olika jämställdhetsperspektiven ansåg en av planerarna att arbetet 
präglades av ett ”lika behandlingsperspektiv”, något som också lös igenom i svaren på 
andra frågor, som att kommunens ansvar är att se till att invånarnas lagliga rättigheter 
till en ofarlig miljö tillgodoses. Den andra planeraren tyckte sig ha ett genusperspektiv 
på så sätt att verksamheten ser till många olika gruppers behov. Denna tjänsteman 
poängterar också vikten av mäns medverkan i förändringen och att arbeta för en jämn 

                                                 
79 Jernberg 2006-12-18 
80 Eriksson 2006-12-19 
81 Jernberg 2006-12-18 



  26 

fördelning av män och kvinnor i alla led, från den som beslutar till den som planterar 
buskar och sätter upp lampor.   

Analys  
I denna del försöker jag sammanföra det material jag fått från intervjuerna med den teori 
jag presenterat tidigare i arbetet, först med Clara Greeds studie av 
jämställdhetsintegrering inom planering i Storbritannien och sedan mer allmänt med 
övrig teori.  

Jämförelse med Greeds resultat 
Clara Greed drar i sin omfattande studie av brittiska planerare vissa slutsatser vad det 
gäller hinder för en framgångsrik implementering av jämställdhets i planeringen.82 Jag 
ska i följande stycke kort jämföra med de svar jag fått i min intervjuundersökning.  
 
Brist på tydliga statliga mål var ett av huvudhindren för jämställdhet enligt Greed. 
Intervjupersonerna i min studie efterfrågar också konkreta mål.83 Länsstyrelsen i 
Stockholms län är en statlig myndighet och även om de som jag intervjuade där hade 
kunskap eller en uppfattning om regeringens jämställdhetsmål efterfrågades tydligare 
mål och metoder att arbeta efter. Bland planerarna på kommunnivå, som ju styrs av 
andra politiska församlingar, väckte jämställdhetsfrågan intresse men kunskap om hur 
man arbetade med frågan upplevdes av intervjupersonerna själva som bristfällig eller 
saknades helt. Här poängterades också att det är politiskt styrda organisationer det 
handlar om, och att den enskilda inte ensam kan sätta upp målsättningar. Jag märker 
ingen motsättning på någon nivå från planerarnas sida att arbeta med 
jämställdhetsintegrering i planeringen, om det hade funnits en tydlig handlingsplan eller 
målsättning gällande jämställdhet från styrande politisk församling. Jag kan också 
konstatera att den kommun som nyligen hade satt upp förslag på jämställdhet inom 
planering och som tillsatt ett jämställdhetsråd också tog in genusaspekten i 
planprocessen.   
 
Greed konstaterar att genustänkande verkar ha fått ett större genomslag på den regionala 
nivån, något som hon knyter till strukturfondernas krav på jämställdhetshänsyn i 
ansökningar.84 Också min studie visar att de regionala aktörerna i lite större omfattning 
arbetar med jämställdhet än de kommunala. Orsaken till detta vågar jag dock inte säga 
säkert. En intervjuperson trodde att det beror på att kommunerna har ett mer 
verkställande ansvar medan regionnivån är mer idéutvecklare. En anställd på 
länsstyrelsen hade också inställningen att de regionala parterna hade utrymme att vara 
mer progressiva och att detta kunde användas som en resurs av kommunerna. Jag tror 
också, likt Greed, att strukturfondernas jämställdhetskrav kan ha påverkat det regionala 
utvecklingsarbetet i stort.  
 
Kunskap om förpliktelsen att integrera jämställdhet är något som saknas bland 
planerarna enligt Greeds studie.85 Här vill jag vara försiktig med att jämföra då jag har 
dålig kunskap om Storbritanniens statsorganisation och lagsystem. Trots att en av EU:s 
huvudprinciper är att jämställdhetshänsyn skall tas i alla beslut och på alla nivåer är 
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planeringen på länsstyrelsen först och främst styrd av regeringens beslut, planeringen på 
RTK av landstingsfullmäktige samt kommunens av kommunfullmäktige. Uppdragen 
måste alltså komma från respektive politiska församling för att tjänstemännen skall 
uppleva att de är bundna, eller har utrymmet, beroende på hur man ser det, att ta in 
jämställdhet i sin planering.            
 
Ytterligare en av Greeds slutsatser är att det saknas kunskap om genus bland 
planerarna.86 Min studie visade inte riktigt samma resultat. Alla de tillfrågade hade inte 
kunskap om hur genus kan användas som en faktor i planeringen, men de flesta hade 
någon uppfattning och några var väldigt insatta. Flera ville lära sig mer och tyckte att en 
jämställdhetshänsyn kunde bidra till en bättre planering. En av den brittiska studiens 
slutsatser var att det finns en ovilja eller en upplevelse av att det inte finns tid och 
resurser att ta hänsyn till ännu en grupp.87 Jag fann inte något tydligt stöd för detta bland 
mina intervjupersoner, ett par av dem tog upp risken att jämställdhetsperspektivet 
drunknar bland många andra, men inte på så sätt att de önskade bortse från det. Alla de 
intervjupersoner jag pratade med var positiva till ett ökat användande av jämställdhet i 
planeringen. Detta resultat är dock troligen vara påverkat av mitt urval. Som jag nämnt 
tidigare är det osannolikt att de som helt motsätter sig genustänkade valde att ställa upp 
på mina intervjuer.     

Arbetssätt kring planering och jämställdhet  

Hur ser man på den planerade? Hur kan man ta reda på skilda intressen? 
Tidigare forskning kring jämställdhet i planering har visat att kvinnor ibland varit 
osynliga som användare eller att adekvat information om t.ex. kvinnors resvanor 
saknats. Den rådande normen ha länge varit den manliga.88 Därför är frågan om hur 
planeraren uppfattar den han eller hon planerar för viktig. I min studie pekar de flesta 
planerarna på regional nivå på vikten av bra samråd som lösning på frågan. Flera har 
efterfrågat öppnare samrådsformer och en intervjuperson påpekade att den som 
organiserar samråden bör ha en medvetenhet om olika maktstrukturer vid mötena. På 
kommunal nivå uttryckte en planerare en vilja att nå ett bredare snitt av befolkningen i 
sina möten och ställde sig positiv till alternativa samrådsformer men hade själv inte 
försökt. Den huvudsakliga informationen om den som kan antas använda de planerade 
områdena förväntas alltså komma från samrådsmöten. Lösningen att öppna 
samrådsförfarandet får även stöd i litteraturen, till exempel i kommunförbundets 
jämställdhetsprojekt JämKom och Clara Greeds forskning.89  
 
Flera av de tillfrågade på såväl länsstyrelse, landstings och kommunnivå tyckte att det 
var viktigt att ta reda på om män och kvinnor har skilda intressen i en plan men det 
fanns osäkerhet om hur detta skulle gå till utöver de åsikter som framförts på till 
exempel samrådsmöten. Två planerare, en på kommunnivå och en på länsstyrelsen, 
ansåg att en medvetenhet om maktstrukturer i viss mån kompenserade för brist 
information om eventuella intressekonflikter i planen. Medvetenheten är säkerligen 
mycket viktig men forskning om till exempel transportplanering har dock visat att 
risken finns att planeringen byggs på stereotypa uppfattningar om män och kvinnor.90 
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Två andra av de tillfrågade önskade ett större fokus på funktion snarare än på vem som 
utför den för att komma ifrån stereotypt tänkande kring olika grupper. Ytterligare två på 
regional nivå ville hellre lägga fokus på vad som görs av den kunskap om befolkningen 
som finns. 

Att arbeta med tydliga målsättningar 
Den feministiska geografin har pekat på att planering aldrig sker objektivt, utan av en 
verklig person, med egna värderingar, åsikter och uppfattningar om verkligheten. Detta 
lyfts fram i 3R metoden där representation och realia analyseras för att skapa en bild av 
de normer som ligger till grund i en plan. Ett annat sätt att göra outtalade värderingar 
synliga är att som i ”the mini toolkit” försöka arbeta med tydliga målsättningar i beslut 
och planer. De kommunföreträdare jag talat med använde sig inte av övergripande 
målsättningar utan mer konkreta delmål, kanske för att deras verksamhet främst sker 
utifrån ganska specifika uppdrag av respektive kommunfullmäktige. En 
kommunarkitekt uttryckte att vissa mål ”bara fanns där” men aldrig uttalades. 
Intervjupersonerna på Länsstyrelsen och Regionplane- och trafikkontoret var alla 
positiva till huvudmålsättningar. En planerare tog arbetet med överensstämmelse mellan 
mål och sakfrågor i RUFS-arbetet som exempel på att föröka svara på frågan ”varför 
gör vi såhär?”. En annan ansåg att den regionala skalan gjorde mål extra viktigt.  
 
Min slutsats är att det i arbetet med den regionala utvecklingsplanen blir en naturlig 
uppgift att arbeta med huvudmål men det finns få exempel på detta arbetssätt i de övriga 
verksamheter jag besökt. Särskilt på kommunnivå verkar orsakerna till varför planer ser 
ut på ett visst sätt vara mer outtalade. En orsak till detta kan vara, som en intervjuperson 
påpekade, att det krävs en politisk vilja för att driva egna mål. Men någon sorts 
värdering styr ju den planering som faktiskt genomförs, även om den inte är nedskriven. 
Om man återknyter till Tora Fribergs forskning om synen på den planerade i 
regionalpolitiken så synliggörs risken att den outtalade politiken stödjer en norm som 
uppfattas som könsblind men faktiskt är manlig.     

Olika perspektiv på jämställdhet 
Ingen av de tillfrågade ansåg att ”kvinnans perspektiv” på ett bra sätt beskrev synen 
inom deras verksamhet. Det var lika många som valde synsättet ”lika behandling” som 
de som valde ”genusperspektivet”, och en av de tillfrågade valde att lägga sig emellan 
de båda Det var dock ingen överensstämmelse mellan vilken nivå planeraren arbetade 
på och vilket perspektiv hon eller han valde.  Någon av de intervjuade tyckte att 
särbehandling, av vem det än må vara, klingade illa. I Booths och Bennetts bild av de 
tre perspektiven som en trebenspall, där de olika synsätten stödjer varandra nämns 
risken att ”kvinnans perspektiv” skapar konflikter då endast en särskild grupps behov 
lyfts fram. Det kan då upplevas att olika gruppers intressen ställs mot varandra. Men det 
särbehandlande perspektivet har en aktiv sida och innebörden av det gör också att 
olikheter och orättvisor starkt belyses. Kanske gör frånvaron från detta synsätt att det är 
lättare att inte aktivt göra något för jämställdheten. Att utesluta perspektivet kan även 
tyda på en vilja att förhindra konflikter eller motstånd mot jämställdhetsarbete som kan 
uppkomma.  
 
Ett par av dem som tyckte att ”lika behandling” stämde bäst överens med deras 
arbetsplats arbetade i verksamheter som, i alla fall enligt intervjupersonernas 
uppfattning, minst aktivt arbetade med jämställdhet. Det synsätt de utpekade är på ett 
sätt redan uppnått genom en lagstiftning som behandlar män och kvinnor lika och det 
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krävs då egentligen ingen insats för att uppnå jämställdhet. Lika behandlings-
perspektivet som inte lika tydligt lyfter fram mäns och kvinnors olikheter är kanske då 
inte så effektivt i dessa verksamheter och förändrar inte den rådande normen. Ett par 
intervjupersoner talade om att använda ett perspektiv som medel för ett annat, vilket 
rimmar väl med Booths och Bennetts uppfattning om att de tre perspektiven stödjer 
varandra.    

Jämställdhetsarbete inom verksamheten 
Att arbeta systematiskt och att utifrån en metod införliva ett genusperspektiv i 
planeringsarbetet efterfrågades av fyra av de sju planerare jag talat med. Två andra 
arbetade i vissa sakfrågor utifrån rapporter eller metoder. Många av de jag talade med 
hade uppfattningen att det var på väg att bli bättre, att jämställdhetsperspektivet steg för 
steg gör sitt intåg på arbetsplatserna. Flera ansåg att det handlade om ett 
generationsskifte.  
 
På kommunnivå upplevde jag ett intresse av att i högre grad införliva eller öka sin 
kunskap om jämställdhet i fysisk planering och flera av de regionala tjänstemännen 
ansåg att de hade kunskap om frågan som skulle kunna förmedlas till kommunnivå. 
Några hade dock uppfattningen att detta inte var en prioriterad fråga hos kommunerna. I 
kopplingen mellan de regionala och de kommunala planerarna i min undersökning tycks 
det finnas ett glapp vad det gäller kännedom om metoder för att lägga ett 
jämställdhetsperspektiv på den fysiska planeringen. De kommunala tjänstemännen i min 
studie saknar tydliga mål eller strategier från sina uppdragsgivare vad det gäller 
jämställdhet. Det är svårt att spekulera kring var detta glapp ligger eftersom min 
undersökning inte riktat sig mot hela den regionala organisationen utan enbart 
tjänstemännen. Men trots att intresset verkar finnas från de kommunala planerarna att 
utveckla jämställdheten i sin planering och från de regionala tjänstemännen att stödja 
kommunerna i ett sådant arbete så når de inte riktigt fram till varandra i frågan.  
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Slutsatser 
Den största delen av de planerare som inte arbetade metodiskt med jämställdhet var 
positiva att ta in en jämställdhetsmetod i någon del av sitt arbete. De flesta hade också 
en positiv bild av att jämställdhetsperspektivet fortsätter att utvecklas inom den fysiska 
planeringen. Det finns mycket kunskap i frågan på regional nivå men trots att det verkar 
finnas ett intresse från kommunens tjänstemän att lära sig mer tycks det vara ett glapp 
mellan de två olika nivåerna.  Flera av de tillfrågade var också positiva till metoden att 
arbeta med mål och prioriteringar, ett arbetssätt som syftar till att framhålla vem som 
främjas och vems behov som tillgodoses av planen. Många av de målsättningar som på 
kommunal nivå tycks forma planerna är outtalade. Planeringsuppdraget kommer från de 
kommunala politikerna och ett alltför otydligt uppdrag bär med sig risken att planen 
enbart stöder en rådande manlig norm. På den regionala nivån arbetar fler av de 
tillfrågade utifrån huvudmål, särskilt i arbetet med regionens utvecklingsplan.   
 
Mitt intryck av intervjuerna var att det sällan finns en klar bild eller en tydlig metod att 
ta fram information om den som berörs av planen. Enligt forskning inom genus och 
planering innebär detta en risk att den outtalat typiska användaren eller invånaren vid 
närmare granskning är man. Flera av tjänstemännen på den regionala nivån och en av de 
kommunala planerarna ansåg att samråd var det huvudsakliga forumet att ta reda på hur 
befolkningens verkliga och skilda intressen ser ut i en planeringsfråga. Att bredda 
samråden och nå ut till fler grupper i befolkningen ses som en positiv åtgärd, som enligt 
en av tjänstemännen bäst genomförs med hänsyn till rådande maktförhållanden bland 
regionens invånare. Dessa tankar stöds även av forskningen.  
 
De två perspektiven ”lika behandling” och ”genusperspektivet” valdes av lika många 
och det fanns ingen tydlig skillnad mellan svaren från den regionala och den 
kommunala nivån. Kvinnans perspektiv sågs inte av någon som passande, kanske på 
grund av det är ett av perspektiven som tydligt lyfter upp orättvisor och skillnader. En 
risk kan också finnas i att enbart utgå ifrån ”lika behandlingsperspektivet” då detta, i 
och med att kvinnor och män idag i det mesta är lika inför lagen, inte uppmanar till 
handling.   

Avslutande diskussion 
Min studie har gett mig en djupare förståelse för det vardagliga arbetet med planering 
och jämställdhet på de tre huvudnivåerna i den regionala organisationen, något som jag 
också hoppas att jag lyckats förmedla till läsaren. Uppsatsens omfattning är dock inte 
tillräckligt stor för att kunna generalisera brett eller göra några statistiska slutsatser men 
kanske kan den väcka tankar om vilka svaga länkar som finns i jämställdhetsarbetet i 
den fysiska planeringen. Att det i regionen finns både intresse för och stor kompetens i 
frågan är det ingen tvekan om. Kanske saknas det snarare vana eller organisation att 
arbeta med frågan?  
 
Frågan kan också vara vems bord jämställdheten ligger på, länsstyrelsens uppgift är att 
föra ut regeringens strategi, jämställdhetsintegrering. Regionplane- och trafikkontoret 
ska stödja kommunerna i det som kommunföreträdarna tycker är prioriterat. Och de 
kommunala planerarna arbetar utifrån uppdrag från kommunpolitikerna. Skall 
jämställdhetsarbetet främst komma nedifrån, i en uttalad önskan från kommunerna eller 
ovanifrån från regeringens företrädare Länsstyrelsen? Kanske skulle tydligare roller 



  31 

inom jämställdhetsarbetet kunna effektivisera en implementering av jämställdhets-
perspektivet? Jag frågade mig också ibland om det saknades kännedom i de olika leden 
om den omfattande kompetens och de resurser som faktiskt finns samlade kring 
jämställdhetsfrågan och hur de kan utnyttjas. 
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Bilaga 1 
 
Berätta om ditt arbete här på…. 
 
Vad jobbar du med just nu? 
 
Arbetade ni/du med jämställdhet i den senaste planen, senaste beslutet? Hur då? 
Berätta! 
…någon speciell metod? 
 
I resten av frågorna utgår vi ifrån den aktuella planen, arbetet. 
 
Om man tittar på den gruppen som arbetar fram planen, är det viktigt att både män och 
kvinnor är med? Hur har ni det? Hur resonerar du? 
 
Hur kan man ta reda på vem man planerar för d.v.s. vem som påverkas av planen? Hur 
arbetar ni? Hur tänker du kring det? (Använder ni er till exempel av könsuppdelad 
statistik?) 
 
Är det viktigt att få reda på om män och kvinnor har skilda intressen i en fråga? 
Hur kan man göra det? Hur gjorde ni? (Kan man anpassa formerna för konsultation för 
att nå fler grupper?) 
 
Vissa anser att det är viktigt att fastställa planens huvudmål och prioriteringar för att 
bättre kunna avgöra vem den riktar sig mot. Hur resonerar du om det? Är det något som 
ni gör? 
 
(Visar upp trebenspallen) 
 

1. ”Lika behandling”  - lika rättigheter lagligen.  
 

2. ”Kvinnans perspektiv” - att genom positivt särbehandlande uppvärdera kvinnans 
särart.  

3. ”Genusperspektivet” - värderar alla olikheter lika högt och lyfter fram mäns roll 
i jämställdhetsarbetet 

 
Vilket av de här perspektiven tycker du bäst beskriver er verksamhets syn?  
Är det olika perspektiv i olika frågor, verksamheter? 
 
Hur upplever du att kontoret arbetar med jämställdhet idag?  
Inom planeringsarbetet….och allmänt? 
 
Är det något som diskuteras mycket?  
 
Något du vill tillägga? 
 


