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ABSTRAKT 

Johansson, Malin (2016) Får jämställdheten plats? En studie av översiktsplaneringens behandling 
av sociala kategorier Masteruppsats i samhällsplanering 30 HP  
[Johansson, Malin (2016) Is there room for gender equality? A study of the treatment of social 
categories in comprehensive planning in Sweden Master Exam in Urban and Regional Planning 30 
ECTS] 

Syftet med den här studien är att undersöka hur jämställdhet har behandlats i förhållande till övriga 
sociala kategorier i översiktsplaneringen. Vidare är syftet att undersöka om detta skiljer sig åt 
mellan olika typer av kommuner och över tid. Studien bygger på en intersektionell ansats och 
urvalet bygger på tidigare teorier kring genuskontrakt där fem kommuner i varje genuskontraktstyp 
inkluderas. Kommunernas översiktsplaner, både aktuella och äldre, studeras genom att genomföra 
en kvantitativ textanalys där sociala kategoriers utrymme undersöks och en diskursanalys där 
beskrivningen av sociala kategorier studeras. Resultatet visar att tio sociala kategorier inkluderas i 
översiktsplaneringen. Jämställdhet har gått från att få näst minst utrymme i de äldre 
översiktsplanerna till att idag få näst mest utrymme jämfört med övriga sociala kategorier. 
Jämställdhet beskrivs på liknande sätt som barn, funktionshindrade och äldre att gynnas av en nära, 
funktionsblandad stad med fungerande kollektivtrafik. Vilket genuskontrakt en kommun har 
påverkar främst hur kommunerna beskriver jämställdhet, mångfald och äldre.  

Handledare: Gunnel Forsberg 

Språk: Svenska 

Nyckelord: jämställdhet, översiktsplanering, genuskontrakt, intersektionalitet, sociala kategorier, 
perspektivträngsel.  
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FÖRORD 
Det här är en masteruppsats skriven inom masterprogrammet i samhällsplanering vid Stockholms 
universitet. Att själv få välja ett ämne att ägna en hel termin åt har både varit roligt och utmanande. 
Under arbetets gång har jag dock aldrig tröttnat utan blivit mer och mer intresserad av genusfrågor i 
planeringen. Jag ser det som en väldigt viktig aspekt som jag nu tar med mig vidare ut i arbetslivet.  

Jag vill tacka mina nära och kära för ert stöd under den här processen. Ett extra tack till Sofie och 
Karolina för er pepp och era insikter. Nu väntar oss alla en strålande framtid.  

Gunnel Forsberg - tack! Din handledning har hjälpt mig att komma framåt när jag själv tvekat och 
dina tips har varit ovärderliga. 

Malin Johansson 
30 maj 2016 
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1. INLEDNING 
1.1 Introduktion 
På senare tid har hänsyn tagits till ett ökat antal sociala kategorier i forskningen och vid 
framtagandet av policydokument (Walby et al 2012). Detta gäller även översiktsplaneringen där 
krav tidigare har ställts från forskarhåll på en ökad inkludering av jämställdhet i 
översiktsplaneringen (Larsson 2006; Friberg 2006) men även ett ökat fokus på hur etnicitet och 
klass formar stadsrummet (Molina 2007). När fler och fler mål och perspektiv konkurrerar om 
uppmärksamheten samtidigt riskerar dock perspektivträngsel att uppstå (Stenstöta Olofsdotter 
2009), vilket innebär att en ökad uppmärksamhet för en social kategori leder till att en annan får 
mindre (Valentine 2007).  

Översiktsplanen är ett strategiskt och övergripande dokument som visar den politiska viljan kring 
kommunernas användning av mark och vatten. Översiktsplanen fokuserar främst på det allmänna 
intresset men som nämns ovan har genus, etnicitet och klass fått lite uppmärksamhet.  
Översiktsplanen föregår all kommunal planering och hur sociala kategorier behandlas här påverkar 
alltså hela planeringsledet. Larsson menar att ett genusneutralt synsätt på översiktsplaneringen leder 
till att det kvinnliga blir underordnat det manliga även i detaljplaneringen, eftersom ett 
genusneutralt synsätt innebär att det manliga värderas högre (Larsson 2006).  

Enligt Helena Stenstöta Olofsdotter (2009) har inkludering av ett jämställdhetsperspektiv i svenska 
myndigheter hindrats av just perspektivträngsel. I Storbritannien har jämställdhet haft svårt att få 
samma prioritet i den strategiska planeringen som andra sociala kategorier såsom etnicitet och 
funktionshinder (Greed & Reeves 2005). Boverket (2014) ser dock vissa tendenser att 
perspektivträngsel kan vara orsaken till att tillgänglighet har fått stå tillbaka i dagens 
översiktsplanering då det konkurrerar med jämställdhet, barn och etnicitet. 

Även om det finns tidigare forskning som rör jämställdhet och översiktsplanering saknas idag 
forskning i en svensk kontext kring hur jämställdhet har behandlats i förhållande till andra sociala 
kategorier. Den tidigare forskningen har undersökt hur jämställdhet har beskrivits i 
översiktsplaneringen (Norlander 2015; Larsson & Jakalas 2008) och hur planerare förhåller sig till 
ett ökat fokus på jämställdhet (Larsson 2006; Friberg 2006). Forskningen har således enbart 
fokuserat på jämställdhet utan att ställa det i relation till hur andra diskrimineringsgrunder i 
samhället behandlats i översiktsplaneringen.  

Syftet med den här studien är att undersöka vilka sociala kategorier som faktiskt inkluderas i 
översiktsplaneringen samt hur dessa behandlas. Är det någon social kategori som får större 
utrymme än de andra, och beskrivs de olika beroende på vilken typ av kommun som står bakom 
översiktsplanen? Hur står sig jämställdhetsperspektivet gentemot de övriga sociala kategorierna? 
Detta är frågor som besvaras i den här studien. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Kommunal planering 
I följande avsnitt förklaras hur den kommunala planeringen ser ut i Sverige och vad en 
översiktsplan har för syfte och roll i planeringen. Avsnittet fortsätter sedan med att ge en förklaring 
kring hur jämställdhetsbegreppet kommer att användas i studien.  

Plan- och bygglagen(PBL) innehåller de bestämmelser som gäller för planläggning av mark, vatten 
och om byggande. I lagens första kapitel anges att planläggningen av mark och vatten är en 
kommunal angelägenhet. Det är alltså enbart kommunerna som ansvarar för den fysiska planeringen 
inom deras kommungräns. För att göra detta finns två typer av planeringsnivåer, den översiktliga 
planeringen och detaljplaneringen (Nyström & Tonell 2012).  

Med införandet av PBL år 1987 kom kravet att samtliga kommuner i Sverige skulle ha antagit en 
översiktsplan senast år 1990. Översiktsplanen har sedan dess varit ett obligatoriskt moment i den 
kommunala planeringen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan fungerar som en politiskt 
förankrad, strategisk plan över kommunens framtida planering av mark och vatten. Översiktsplanen 
ska vidare aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod, alltså var fjärde år, vilket innebär att 
planen alltid ska reflektera den politiska viljan (Nyström & Tonell 2012).  

Översiktsplanens övergripande innehåll är: 
• Beskrivning av framtida användning av mark- och vatten: var bör det byggas, vilka områden ska 

bevaras för rekreation och hur ska infrastrukturen utvecklas inom kommunen? 
• Vilka kulturhistoriska värden och naturvärden finns inom kommunen? 
• Hur hanteras risker såsom bullerstörning och översvämning? 
• Beskrivning av hur kommunen tillgodoser de riksintressen som finns inom kommunen 
• En beskrivning av vilka olika konsekvenser översiktsplanens innehåll kan tänkas att få 

(Boverket 2016a).  

Översiktsplanen är vägledande för kommunens detaljplanering (Boverket 2016b). På så vis föregår 
översiktsplanen detaljplanen, även om de i övrigt inte har olika tyngd. En kommun ska genom en 
detaljplan ange ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och även reglera 
byggnadens utformning. Detaljplanen anger vidare gränserna för allmänna platser, kvartersmark 
och vattenområden. Planen är juridiskt bindande och innehåller en genomförandetid på mellan fem 
till 15 år (Nyström & Tonell 2012).  

1.2.2 Jämlikhet eller jämställdhet?  
Enligt Anita Larsson & Anne Jakalas (2008) kan det vara svårt att hålla isär begreppen jämlikhet 
och jämställdhet trots att de har olika innebörd. Jämlikhet syftar till alla individers lika värde 
oberoende kön, hudfärg, klass eller ålder medan jämställdhet fokuserar på jämlikhet, alltså lika 
värde, mellan enbart kvinnor och män (Larsson & Jalakas 2008).  
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Jämställdhet är ett begrepp som ofta används när genus diskuteras i politikområden och även i 
planeringskretsar. Det är alltså främst ett politiskt begrepp för att beskriva relationen mellan kvinnor 
och män, dock tolkas det ofta som något som enbart har med kvinnor att göra. Jämställdhetsfrågor i 
den svenska politiken har exempelvis främst fokuserat på att få kvinnor att bli mer lika män, såsom 
genom att uppmuntra kvinnor att arbeta lika männen istället för att uppmuntra fler män att arbeta 
mindre istället ta hand om barnen (Larsson 2006; Larsson 2006a).  

Larsson & Jakalas menar att arbeta för jämställdhet innebär att arbeta för att alla ska kunna leva 
sina liv utan att stereotypa föreställningar kring vad som är kvinnligt och manligt begränsar 
möjligheterna. Jämställdhet handlar därför om rättvisa och demokrati där alla, oavsett 
genustillhörighet, har rätt till handlingsfrihet, behandlas med respekt och känna sig trygga i 
samhället (Larsson & Jakalas 2008).  

Vidare menar de att jämställdhet kopplat till samhällsplaneringen oftast rör kvinnor och män i 
samhället, alltså de som berörs av samhällsplaneringen, och inte de som utför den. Fokus ligger 
alltså inte på representation eller löneskillnader inom planeringsyrket utan hur det som anses som 
kvinnligt och manligt behandlas och tas tillvara i samhällsplaneringen (Larsson & Jakalas 2008).  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur jämställdhet har behandlats i förhållande till övriga 
sociala kategorier i översiktsplaneringen. Vidare är syftet att undersöka om detta skiljer sig åt 
mellan olika typer av kommuner och över tid.  

Frågeställningar 
• Vilka sociala kategorier har inkluderats i översiktsplanerna? 
• Har jämställdhet fått samma utrymme som övriga sociala kategorier i översiktsplanerna? 
• Har beskrivningen av jämställdhet skiljts sig åt jämfört med övriga sociala kategorier i 

översiktsplanerna? 
• Har behandlingen av de sociala kategorierna skiljts sig åt beroende på vilken kommuntyp det 

gäller? 

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas geografiskt till Sverige då översiktsplaneringen såsom den undersöks här sker 
inom den svenska planeringen. Vidare begränsas undersökningen till femton utvalda kommuner: 
Aneby, Arvidsjaur, Burlöv, Falkenberg, Gnosjö, Halmstad, Haparanda, Luleå, Malmö, Nyköping, 
Strömsund, Sundbyberg, Tjörn, Östersund och Övertorneå. Kommunerna har valts ut då samtliga 
har antagit en översiktsplan mellan år 2013-2015 och tillhör olika typer av kommuner. 
Kommunernas geografiska placering presenteras i figur 1. 

!7



Avgränsningen i tid gäller mellan år 1990 och 2015 då 
det är mellan dessa år som översiktsplanerna har 
antagits. Tidigare än år 1990 hade inga av de utvalda 
kommunerna antagit en översiktsplan vilket kan 
förklaras av att översiktsplanen introducerades med 
Plan- och bygglagen år 1987. Att 2016 inte inkluderas 
beror helt enkelt på att studien genomförs under detta år 
och att samtliga planer som antas i år då inte kan 
inkluderas. Hur urvalet har gått till kommer vidare att 
diskuteras i metodkapitlet (se avsnitt 5.1 Urval). 
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Figur 1. Kartan visar de kommuner som ingår i urvalet. 
Observera att Sundbybergs kommun inte syns på grund 
av kommunens storlek och kartans skala. 



2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
2.1 Genusbegreppet  
Larsson & Jakalas (2008) beskriver genusbegreppet som ett verktyg för att förstå och upptäcka 
ojämlikhet. Därför inleds forskningsöversikten med en beskrivning av genusbegreppet - vad är 
egentligen skillnaden mellan kön och genus?  

Enligt Larsson & Jakalas är kön fortfarande en viktig del i att placera människor i fack. Alla har en 
uppfattning kring vad som anses vara manligt och kvinnligt utan att reflektera över var dessa 
föreställningar kommer ifrån. Kön är det som har med de biologiska förutsättningarna att göra 
medan genus förtydligar att könsrollerna har skapats av vår samtid och sociala kontext (Larsson & 
Jakalas 2008).  

Yvonne Hirdman (2001) är historiker och beskriver hur kön har behandlats i mänsklighetens 
historia. Enligt hen kan tänkandet kring kön delas upp i tre tankemönster. Det första, själva 
grundidéen kring kön, är när mannen ses som utgångspunkten och kvinnan som en icke-man. 
Kvinnan ses alltså här som en icke-varelse och någon som saknar form. Detta tankesätt ligger till 
grund för resterande tankemönster kring kön. (Hirdman 2001).  

Hirdman menar vidare att det andra tankemönstret uppstod i de bibliska texterna. När Gud skapade 
kvinnan av mannens revben skapades en maninna, alltså den lilla mannen. Detta tankemönster 
återfinns på flera platser i historien där kvinnan allt jämt inte blivit erkänd som en egen varelse utan 
som en sämre man. Kvinnans könsdelar sågs länge vara de samma som mannens men felvända. 
Kvinnan har i denna formel setts som en mindre och sämre variant av mannen. Hon har haft mindre 
mindre intellekt, mindre smärttålighet och mindre förmåga att njuta än mannen. Även Freud 
menade att kvinnan var ofullkomlig. Hennes längtan efter att själv äga ett manligt könsorgan har 
enligt Freud skapat ett narcisstiskt sår vilket ansågs förklara den kvinnliga fåfängan. Detta tankesätt 
har alltså uppkommit i många olika varianter i historien men föreställningarna ligger kvar och kan 
enkelt aktiveras även i vår samtid (Hirdman 2001).  

Det tredje tankesättet innebär att kvinnan är ofullständig men även annorlunda. Hon har egenskaper 
som mannen inte har eller inte vill ha. Kvinnan och mannen anses här tillhöra två helt olika arter. 
Kvinnans biologiska öde skiljer sig från mannens där att bli mor och att föda barn står i centrum. 
För att kunna uppfylla sin uppgift måste hon även bli vald av mannen och därför kunna behaga 
honom. Darwin beskrev mannens biologiska öde som att ständigt vara i kamp med andra män, där 
han tränats genom årtusenden att utveckla redskap och vapen, att jaga och försvara sitt territorium. 
Kvinnan måste däremot i detta tankemönster underhålla sina egenskaper i större utsträckning än 
männen. Hon kräver mer fostran och träning för att inte förlora sin kvinnlighet, hon måste göras till 
en kvinna. Denna fostrade kvinna som behagar och i övrig lever upp till sitt biologiska öde anses 
vara den stereotypa idolen, även idag (Hirdman 2001). 

Det är alltså dessa stereotypa tankesätt kring kön som man idag försöker undvika. Genusbegreppet 
började istället att användas på 1980-talet för att betona att det döljer sig sociala processer bakom de 
tidigare föreställningarna kring vad som är kvinnligt och manligt. Kön har alltså skapats i sin 
sociala kontext. Genusbegreppet ger just den sociala konstruktionen av kön och kultur en stor plats. 
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Genus innefattar alltså mer än själva kroppen utan även tankar kring vad som är kvinnligt och 
manligt och hur dessa föreställningar påverkar politik, makt och även vissa platser (Hirdman 2001). 
Larsson & Jakalas menar vidare att genusbegreppet inte helt bortser de från biologiska skillnaderna 
som finns mellan kvinnor och män men menar att de skillnader som idag tillskrivs könen bygger på 
de föreställningar som finns kring hur kvinnor och män bör vara, vilka platser de är välkomna till 
och så vidare. Det är just dessa föreställningar som för vidare nuvarande könsroller (Larsson & 
Jakalas 2008).  

Att ha ett genusperspektiv på forskningen innebär att undersöka hur vi “gör” kön. Kön kan ses som 
ett sätt att beskriva kategorierna medan genusperspektivet blir analysredskapet för att undersöka hur 
kategorierna skapats. Vidare är det ett bra medel för att undersöka dagens relationer mellan kvinnor 
och män samt hur dessa roller bör förändras i framtiden. Med hjälp av genusperspektivet kan man 
även förstå hur ojämställdhet skapas och cementeras genom att upprätthålla de traditionella 
könsrollerna (Larsson & Jakalas 2008). Även inom den feministiska geografin har man gått från att 
fokusera på de materiella skillnaderna mellan män och kvinnor till att istället intressera sig för hur 
språket och representationer formar genus samt till frågor kring identitet och subjektivitet. Genus 
förstås här som hur att vara kvinna eller man förstås i olika tid och rum (McDowell 1999). 

Att använda sig av könsbegreppet menar Hirdman försvårar förståelsen kring vad man menar och 
ökar risken för missförstånd. Används ordet kön kan man både mena de socialt konstruerade 
könsrollerna men även de rent biologiska skillnaderna. Genusbegreppet tillåter inte en sådan 
tolkningsfrihet (Hirdman 2001). 

2.2 Jämställdhet och planering i historien 
För att förstå hur det som uppfattas som kvinnligt och manligt kopplats samman med rummet och 
planering följer här en historisk överblick över jämställdhet och planering över tid. Anita Larsson 
(2006) menar att det offentliga rummet traditionellt kopplats samman med manlighet och det 
privata rummet med kvinnlighet. Även om kvinnor över tid fått större rörelsefrihet och mer 
rättigheter i stadsrummet har samma tema ständigt återkommit i historien: kvinnor och män tillhör 
och bör röra sig i olika rum (Sandercock & Forsyth 1992).  

Redan under 1600-talet blev kvinnor och män separerade i staden genom att kvinnoseparatistiska 
områden byggdes för ogifta kvinnor vilka inte välkomnade män efter mörkrets inbrott. I dessa 
områden kunde kvinnor röra sig relativt fritt i offentligheten, men utanför dessa områden 
begränsades kvinnorna främst på grund av moraliska skäl. En kvinna som setts i det offentliga utan 
att ha ett tydligt ärende väckte snabbt misstankar om prostitution (Larsson & Jakalas 2008). 

Med införandet av kvinnlig rösträtt ökade kvinnors rörlighet i staden. Dock fortsatte planeringen av 
städerna begränsa kvinnornas roll till hemmet. Ett planeringsideal som fick stort genomslag på 
slutet av 1800-talet var ideén kring trädgårdsstaden vilken skulle fungera som fristad från den 
smutsiga industriella staden. Här skulle nykterhet och renlighet gälla och styrelsesättet i staden har i 
efterhand klassats som rent anarkistiskt då ingen formell ledare skulle finnas. Detta lockade till sig 
många radikala kvinnor som hoppades på en förbättrad levnadsmiljö i denna typ av stad. Dock 
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återskapades de traditionella könsrollerna även i trädgårdsstaden, där kvinnorna fick stå för 
hemmaarbetet och männen arbeta i det offentliga (Larsson & Jakalas 2008). 

I slutet på 1920-talet växte den modernistiska samhällsplaneringen fram där funktion och form 
skulle råda i staden. Här planerades för ett stort serviceutbud vilken skulle ta hand om tvätt, 
matlagning och barnpassning. Även om detta avlastade kvinnornas börda i hemmet var inte tanken 
att kvinnorna istället skulle yrkesarbeta utan helt enkelt vara utvilade och fräscha när maken kom 
hem från arbetet. Skillnad gjordes även på kvinnor från olika samhällsklasser då det utlovade  
servicearbetet skulle genomföras av arbetarkvinnor åt kvinnor som hade det bättre ställt. Liknande 
tankar återfinns i den svenska planeringen på 1940-talet där grannskapsplaneringen fick stort 
genomslag. Bostäder skulle samsas med allmänna tvättstugor, lekplatser, restauranger och övrig 
service. Arbetsplatserna skulle vara förlagda någon annanstans. Kvinnorna skulle fortfarande vara 
hemma och ta hand om hemmet även om lekskolor och daghem skulle hjälpa till. Hemmaarbetet 
skulle fortsätta men på ett modernare sätt (Larsson & Jakalas 2008). 

På 1960-talet började allt fler kvinnor att yrkesarbeta (Larsson & Jakalas 2008) vilket ledde till att 
stadens begränsningar för kvinnor blev allt tydligare. Barnomsorgen och pendlingsmöjligheterna 
var inte tillräckliga för att kunna kombinera familjelivet med yrkeslivet (Sandercock & Forsyth 
1992). I Sverige ledde detta till diskussioner kring hur hemmet skulle utformas och förslag till 
kollektivhus och sambostäder lades fram. Tanken med dessa boendeformer var att det obetalda 
hemmaarbetet skulle delas upp mellan de boende i huset, både bland kvinnor och män för att på så 
vis avlasta varandra (Larsson & Jakalas 2008).  

Det var först på 1980-talet som ett genusperspektiv började växa fram inom forskningen där 
kvinnofrågor började kopplas samman med olika områden inom samhällsplaneringen såsom 
transporter och säkerhet. I övriga frågor som rörde planeringen fortsatte dock den manliga 
dominansen. Det är först på senare tid som kvinnans roll inkluderats i flera områden och nivåer 
samtidigt och som en bredare bild av synen på vad en kvinna är växte fram, där olika kvinnors 
behov och erfarenheter fick komma fram i forskningen och i planeringen (Sandercock & Forsyth 
1992). 

2.3 Jämställdhet och planering idag 
Larsson menar att Sverige är idag välkänt som ett jämställt land och att inom de flesta områden i 
samhället har uppsatta jämställdhetsmål uppnåtts och implementerats väl. Detta gäller dock inte för 
samhällsplaneringen. Larsson menar här att genusfrågor tenderar att nämnas som ett generellt mål i 
inledningen på vissa styrande dokument men att det i praktiken sällan inkluderas (Larsson 2006). 
Idag ser uppdelningen av sysslorna annorlunda ut än förr då både kvinnor och män yrkesarbetar, 
engagerar sig politiskt och förväntas dela på hemmaarbetet. Både kvinnor och män rör sig alltså 
idag både i det offentliga och det privata rummet. Trots detta menar Tora Friberg (2006) att 
samhällsplaneringen misslyckats med att uppnå en jämställd planering (Friberg 2006).   

Ett stort problem med samhällsplaneringen är det könsneutrala förhållningssättet till hur staden bör 
utformas. Även om kvinnor idag yrkesarbetar är det fortfarande de som utför det mesta obetalda 
arbetet i hemmet. Denna skillnad mellan könen påverkar deras vardagsliv, behov och resmönster. 
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Planeringens utmaning är här att underlätta för vardagslivssysslorna utan att cementera existerande 
skillnader mellan könen. Den fysiska miljön ska planeras för en jämställd framtid, om man då utgår 
från dagens ojämställda miljö kommer samma problem att upprepas. Men om man istället, som 
idag, utgår från att kvinnor och män rör sig i offentligheten på samma villkor riskeras traditionellt 
kvinnliga aktiviteter missas helt(Friberg 2006; Larsson 2006). Dory Reeves (2001) har forskat på 
jämställdhet och planering i Storbritannien och menar vidare att det könsneutrala förhållningssättet 
leder till att inga nya alternativ presenteras och på så vis kommer existerande könsroller att fortsätta. 
Genom att arbeta under parollen att behandla alla lika, såsom att ha ett genusneutralt synsätt, missas 
de specifika behov som kvinnor och män har vilket gör det svårt  att förändra de skillnader som 
finns mellan könen.  

Enligt Larsson (2006) ges inte aktiviteter och erfarenheter kopplade till det kvinnliga samma värde i 
planeringsprocessen som det manliga. Detta kan kopplas till att färre kvinnor är deltagande i 
planeringens olika skeenden. Även om många kvinnor idag arbetar som planerare är det färre som 
innehar en chefsposition, likaså även om många kvinnor deltar i medborgardialoger tenderar 
männen ta större plats (Larsson 2006; 2006a). Larsson (2006) menar dock att antalet kvinnor i 
själva verket inte innebär en mer jämställd planering. Att enbart vara kvinna innebär inte att man 
kommer arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor, detta är istället ett medvetet val av vissa individer. 
Att dessutom mena att det är antalet kvinnor som behövs öka innebär att ansvaret för att skapa 
jämställdhet läggs på kvinnorna, medan männens ansvar förbises. Istället menar Larsson att ett ökat 
medborgarinflytande över lag skulle gynna jämställdheten. En mer kommunikativ inriktning på 
planeringen skulle vidare skapa en annorlunda kunskapssyn där fler perspektiv tas till vara (Larsson 
2006). 

2.4 Jämställdhet och översiktsplanering 
Den svenska forskningen som mer precist rör jämställdhet och översiktsplanering domineras av 
Tora Friberg och Anita Larsson som under början av 2000-talet publicerade ett flertal 
forskningsrapporter kring ämnet (Friberg 2006; Larsson 2006; Larsson 2006a). På senare år 
återfinns inte så mycket forskning kring ämnet med undantag från Cecilia Norlanders masteruppsats 
från år 2015.  

Friberg och Larssons forskning rör främst hur kvinnor och män behandlas olika vid planeringen av 
det offentliga rummet, alltså den plats som översiktsplaneringen främst berör. Friberg (2006) menar  
att den strategiska och översiktliga planeringen ofta ses som könsneutral eftersom fokus förväntas 
ligga på det allmänna intresset istället för någon enskilds grupp i denna planeringsnivå. 
Jämställdhetsfrågorna har istället lagts på detaljplaneringen eftersom kvinnofrågor förväntas beröra 
främst närområdet och aktiviteter som sker i anslutning till hemmet (Friberg 2006).  

Vilket diskuterats ovan stämmer dock denna uppdelning av rummet inte längre in på hur den 
faktiska situationen ser ut då både kvinnor och män idag rör sig och är aktiva i det offentliga 
rummet, dock på olika villkor. En kvinna är fortfarande begränsad i sin rörlighet då hon förväntas 
handla inom de rådande normer som finns i samhället. Larsson (2006a) beskriver hur kvinnor som 
blir utsatta för övergrepp på offentliga platser fortfarande blir ifrågasatta vad de gjorde på platsen 
snarare än att mannen som genomfört övergreppet blir anklagad. På så vis gör mannens makt över 
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det offentliga rummet att kvinnans tillgång till vissa platser och frihet att röra sig begränsas 
(Larsson 2006a).  

Eftersom översiktsplaneringen beskrivs som könsneutral menar Larsson (2006) att de kvinnliga 
erfarenheterna blir dubbelt underordnade det manliga i planeringsprocessen. Översiktsplaneringen 
föregår detaljplaneringen genom att översiktsplanen fungerar som ett vägledande och styrande 
dokument kring hur kommunens framtida användning av mark och vatten ska se ut. 
Detaljplaneringen föregås alltså av ett genusneutralt synsätt samtidigt som man här förväntas att ta 
upp jämställdhetsfrågor, och på så vis föregås den del av planeringen som förväntas inkludera 
jämställdhet av genusneutralitet (Larsson 2006). 

För att förklara varför jämställdhet har blivit underordnat i planeringen använder Larsson sig av 
begreppet dikotomier vilket beskrivs vara något som har två motsatser som värderas olika. Att se 
processer och saker i dikotomier är något som starkt ifrågasätts av feministiska teorier. Enligt 
Larsson finns det två olika dikotomier inom planeringen som kan förklara varför jämställdhet är så 
bristfälligt inkluderat i den översiktliga planeringen. Den första dikotomin är uppdelningen mellan 
det offentliga och det privata rummet. Det offentliga rummet har historiskt sett värderats högre än 
det privata, samtidigt som det offentliga rummet kopplats ihop med manlighet och det privata med 
kvinnlighet. Denna uppdelning har lett till att översiktsplaneringen som rör det offentliga rummet 
värderas högre än detaljplaneringen som rör det privata rummet, även om det inte finns något övrigt 
stöd att en översiktsplan skulle ha större tyngd än en detaljplan (Larsson 2006).  

Den andra dikotomin rör produktion och reproduktion. Produktion rör det som produceras och är 
starkt förknippat med betalt arbete och den publika sektorn medan reproduktion rör dels mänsklig 
reproduktion men även familjeliv, hushållssysslor och omhändertagande av barn och gamla. 
Reproduktionen kopplas generellt till obetalt arbete även om det nu, tack vare de sociala 
institutioner som finns i Sverige såsom barnomsorg och äldrevård, även kan beaktas som 
lönearbete. Även här har en hierarki skapats, där produktionen anses bättre än reproduktionen, 
därför läggs större tyngd inom planeringen på produktion (Larsson 2006). 

Friberg har undersökt hur jämställdhet har inkluderats och hur planerarnas relation till att integrera 
jämställdhet mer ser ut. År 2006 hade 10 % av Sveriges kommuner integrerat jämställdhet i sina 
översiktsplaner men enligt Friberg var många fler intresserade. Dock är glappet mellan intresse och 
genomförande stort där många planerare helt enkelt saknar den kunskap som krävs för att kunna 
inkludera jämställdhet på ett bra sätt i översiktsplaneringen. Reeves (2001) har forskat på hur 
jämställdhet har integrerats i Storbritanniens motsvarighet till översiktsplanen. Hon har likt Friberg 
undersökt hur planerares relation till jämställdhet ser ut och kom fram till att endast 13 % av de 
tillfrågade hade den kunskap som krävs för att genomföra någon form utav analys ur ett 
genusperspektiv kopplat till en strategisk planering.  

Norlander (2015) har undersökt hur jämställdhet inkluderats i översiktsplanerna och inom vilka 
ämnen som jämställdhet förväntas beröra i översiktsplaneringen. Resultatet visade att jämställdhet 
kopplades samman med frågor som rör transporter, utsatta grupper, hälsa, trygghet, hållbarhet, 
attraktivitet samt utveckling och samhällsbyggnad. Undersökningen som rörde översiktsplaner från 
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år 2013 visade vidare att en fjärdedel av de undersökta översiktsplanerna inte hade inkluderat 
jämställdhet.  

Vidare menar Reeves att det finns tre orsaker till att jämställdhet inte inkluderats i den strategiska 
planeringen i Storbritannien. Den första är att jämställdhetsfrågor ses som en för detaljerad fråga för 
den strategiska planeringen vilket även hänger ihop med den andra orsaken, att kvinnofrågor redan 
anses vara inkluderat i ett allmänt intresse och därför inte behöver få extra fokus. Den sista orsaken 
är att jämställdhet inte lyfts upp som ett problem i alla frågor. Reeves menar att om den strategiska 
planeringen riktar in sig på tillgänglighet hamnar fokus lätt på transportfrågor och mobilitet medan 
könstillhörighet lätt glöms bort även om kvinnor och män har olika behov oavsett funktionshinder 
(Reeves 2001).  
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3. TEORETISK BAKGRUND 
3.1 Intersektionalitet 

3.1.1 Intersektionell analys 
Intersektionalitet är ett av de centrala teoretiska perspektiven i den här studien. Här kommer därför 
närmare förklaras vad intersektionalitet innebär och vad fördelarna med en intersektionell analys är. 
Intersektionalitet som begrepp växte fram ur kritik från svarta feminister i USA mot att den 
feministiska rörelsen dominerades av vita kvinnor från medelklassen. De svarta kvinnorna 
inkluderades inte heller i frågor som rörde rasism då dessa dominerades av män (Christensen & 
Jensen 2012). Kvinnor från andra etniska grupper hade svårt att få framstående positioner inom 
feminismen eftersom det var de vita kvinnorna som främst hade tillgång till utbildning och 
forskarpositioner. Kvinnor beskrevs därför ofta som en homogen grupp vilken fick representera alla 
kvinnors olika erfarenheter (Valentine 2007). Kvinnor behandlas dock inte på ett likvärdigt sätt. 
Irene Molina (2007) beskriver hur kvinnor med utländsk bakgrund inte bemöts jämlikt med kvinnor 
med svensk bakgrund. Inte heller kan hon likt Ann-Dorte Christensen & Sune Jensen (2012) 
nämner identifieras med frågor som rör rasism eftersom män med utländsk bakgrund möter andra 
typer av förtryck och fördomar än vad kvinnor gör. Exempelvis kan en kvinna mötas med fördomen 
av att vara förtryckt av sin religion medan mannen kan mötas med fördomen av att inte respektera 
kvinnors rättigheter (Molina 2007).  

Intersektionalitet möter detta problem genom att se bortom specifika kategorier som kön, klass och 
etnicitet och istället fokusera på hur dessa identiteter hör ihop och samverkar (Valentine 2007).  
Med detta menas inte att man adderar en identitet på en annan, alltså att vara kvinna och ha en 
utländsk bakgrund inte behöver innebära att man är mer förtryckt än en annan kvinna, utan istället 
undersöks hur sociala kategorier samtidigt kan fungera som en orsak till förtryck och utanförskap. 
En intersektionell analys handlar således om att analysera hur relationerna mellan olika sociala 
kategorier ser ut, där genus ofta studeras i kombination med andra grupper (Christensen & Jensen 
2012). Dock menar Judith Squires (2009) att det är vanligt inom forskningen att se personer som 
mer diskriminerade om de tillhör flera diskrimineringsgrunder samtidigt. Summan av antal 
diskrimineringsgrunder avgör alltså hur diskriminerad man anses vara (Squires 2009).  

Paulina De los Reyes & Diana Mulinari (2005) menar att det är nödvändigt att ha ett intersektionellt 
synsätt för att kunna ifrågasätta fixerade kategorier såsom man-kvinna och invandrare-svensk och 
på så vis synliggöra hur identiteter skapas. Genom att göra skillnad på exempelvis svenska kvinnor 
och invandrade kvinnor erkänner man att dessa har olika behov och intressen vilket De los Reyes & 
Muliniari menar är i sig en form utav maktutövande, då detta förhållningssätt till en kvinnans 
identitet innebär att en invandrad kvinna aldrig kan ha samma mål och drömmar som en svensk 
kvinna. Genom att istället ha ett öppet förhållningssätt som accepterar att en person kan vara både/
och istället för enbart antingen/eller ges bättre förutsättningar att förstå och hantera hur sociala 
identiteter uppstår (De los Reyes & Mulinari 2005).  

Vidare menar de att brist på ett intersektionellt perspektiv innebär att fokus hamnar på individen 
snarare än på de institutionella faktorerna. Att bortse från de maktstrukturer som ligger bakom 
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utsatthet på en individnivå leder till en förstärkt stigmatisering, exempelvis används att vara kvinna 
eller invandrare som förklaring till att stå utanför arbetsmarknaden istället för de institutionella 
faktorer som ligger bakom deras exkludering. En avsaknad av institutionellt fokus gör det även 
svårt att formulera strategier för att få igenom en förändring (De los Reyes & Mulinari (2005).  

Eftersom intersektionalitet innebär att studera hur olika sociala kategorier förhåller sig till varandra 
är det viktigt att klargöra vad som menas med en social kategori och hur de bäst bör definieras. Det 
råder dock lite olika meningar kring hur en social kategori ska omnämnas. Ett av de vanligaste 
sätten att beskriva sociala kategorier är just genom termen social kategori eller kategori (se: 
Christensen & Jensen 2012; Hancock 2007; Molina 2007, Phoenix 2006; Valentine 2007). Andra 
benämner det som sociala uppdelningar (Lacey et al 2013) eller jämlikheter (Philips 2005) eller 
ojämlikheter (Walby et al 2012). Enligt Walby et al (2012) används begreppen beståndsdel 
(engelska: strand) och diskrimineringsgrund inom policydokument i EU.  

Alla begrepp syftar dock till att beskriva en utsatt grupp i samhället. Dock menar Sylvia Walby et al 
(2012) att det finns en väsentlig skillnad mellan att beskriva grupperna som sociala kategorier eller 
uppdelningar jämfört med ojämlikheter. Genom att benämna dessa utsatta grupper som social 
kategori eller uppdelning fokuseras främst på olikheterna emellan de olika grupperna, medan 
begreppet ojämlikheter fokuserar på den maktojämlikhet som finns inom grupperna. Walby et al 
menar här att man istället borde benämna grupperna som ojämlikheter eller ”en uppsättning 
ojämlika sociala relationer” för att fokus inte enbart ska hamna på de utsatta grupperna utan även 
majoritetsgrupperna (Walby et al 2012).  

Idag anses intersektionalitet vara nödvändigt i genusstudier för att kunna undersöka sambandet 
mellan strukturer och institutioner på en makronivå och identiteter på en mikronivå (Christensen & 
Jensen 2012). Dock menar De los Reyes & Muliniari att den intersektionella analysen inte enbart 
bör avgränsas till den feministiska forskningen då maktrelationer återfinns i andra forskningsgrenar 
och inriktningar. Ange-Marie Hancock (2007) har forskat på hur intersektionalitet använts i den 
statsvetenskapliga forskningen och sträcker sig så långt som att intersektionalitet inte enbart bör ses 
som just en forskningsinriktning utan som ett eget forskningsparadigm.  

Intersektionalitet har även kopplats till kulturgeografi och planeringsforskning där fokus ligger på 
att undersöka hur olika identiteter skapas och påverkas av rummet och omgivningen (Valentine 
2007; Brown 2012; Lacey et al 2013; Molina 2007). Gill Valentine (2007) menar att ens identitet 
kan förändras i sitt uttryck beroende på vilken plats man befinner sig på, exempelvis har man som 
blind olika identiteter och behov ute på stadens gator jämfört med i hemmet (Valentine 2007). 
Vidare menar Anita Lacey et al (2013) att städerna är en plats för maktutövande och förtryck där 
vissa grupper behandlas olika beroende på var de befinner sig, vilket Molina (2007) menar innebär 
att rummet i större omfattning måste förstås ur ett intersektionellt perspektiv då rummet och 
människan länge har förståtts som två separata delar istället för en dynamisk enhet.  

Enligt Lacey et al kan intersektionalitet fungera som ett viktigt verktyg för att förbättra hur kvinnor 
och andra grupper framställs i planeringen eftersom en intersektionell analys ger möjlighet att 
arbeta med och erkänna olika gruppers relation till makt och hur dessa grupper sinsemellan 
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fungerar. Vidare kan en intersektionell analys hjälpa till att frångå förutfattade meningar kring hur 
en viss grupp förväntas vara. Här menar de att kvinnor ofta har beskrivits på ett ensidigt sätt men att 
hur man använder staden och de offentliga rummen beror på mer än enbart ens könstillhörighet. Vad 
vissa kvinnor anser vara otryggt till exempel kan skilja sig åt beroende på ålder, sexualitet, ens 
fysiska förmåga och klasstillhörighet (Lacey et al 2013).  

Att just studera maktförhållandena är viktigt då det är dessa som ligger bakom vilka bilder som 
olika sociala kategorier såsom kön, klass och etnicitet får representera. Inom planeringen menar 
Molina att denna maktanalys har saknats att man istället har fokuserat på de socialt konstruerade 
bilderna kring vilka som är planeringens målgrupp istället för hur dessa bilder har skapats (Molina 
2007).  

Molina menar vidare att planeringen inte enbart varit genusneutral som nämns ovan (se avsnitt 2.2 
jämställdhet och planering) utan även varit blind för hur klass och etnicitet ger avtryck i 
stadsrummet. Segregation och social exkludering anses vara orsakat av socioekonomiska faktorer 
och reduceras ofta till det även om det istället handlar om en strukturell diskriminering. Ens 
klasstillhörighet påverkar på samma sätt som könstillhörighet i vilka rum man är välkommen. Att 
vara invandrad till Sverige innebär även ett rumsligt förtryck. Förorterna är starkt stigmatiserade 
och identifieras som utsatta områden med stora problem. Vidare ses Sverige vara invandrares nya 
land men inte deras nya hem. Istället tas det för givet att hemlängtan och en vilja att representera sitt 
hemlands kultur är stark. På så vis ges invandrarskap samma innebörd som hemlöshet, “(...) därmed 
har rummet både kön, klass och ras” (Molina 2007). 

Michael Brown (2012) har studerat hur sexualitet framställs i den feministiska geografin och menar 
att forskningen varit allt för avgränsande i vilka grupper som inkluderats i forskning. Även om ovan 
diskussion rör bristen på genusperspektiv och inkludering av klass och etnicitet menar Brown att 
andra perspektiv än mer har fått stå tillbaka och att få studier undersökt hur sexualitet kan höra ihop 
med andra diskrimineringsgrunder såsom funktionshinder och religion (Brown 2012).  

Intersektionalitet handlar alltså om att analysera hur olika gruppers identiteter hör ihop och 
samverkar. Hancock har undersökt hur just denna samverkan har beskrivits i den statsvetenskapliga 
och politiska forskningen och har dragit slutsatsen att det finns tre förhållningssätt i hur olika 
grupper beskrivs:  

• Ett ensidigt förhållningssätt. Här inkluderas enbart en grupp, vilken får all uppmärksamhet i 
studien. Man ser gruppernas identitet som statisk och skapad antingen av strukturella eller 
individuella faktorer, och man studerar därför gruppen utifrån ett strukturellt eller ett 
individuellt perspektiv. Varje grupp anses ha en uniform medlemsskara.  

• Ett mångsidigt förhållningssätt. Här inkluderas fler än en grupp i studien. De olika grupperna får 
lika stor uppmärksamhet men relationerna dem emellan är förbestämda. Man ser gruppernas 
identitet som statisk och skapad antingen av strukturella eller individuella faktorer, men man 
studerar här grupperna utifrån ett strukturellt och ett individuellt perspektiv. Varje grupp anses 
ha en uniform medlemsskara.  
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• Ett intersektionellt perspektiv. Här inkluderas fler än en grupp i studien. De olika grupperna får 
lika stor uppmärksamhet och relationerna dem emellan är en öppen fråga vilken sedan 
undersöks. Man ser gruppernas identitet som dynamisk och som skapad av en interaktion 
mellan strukturella och individuella faktorer, och man studerar grupperna utifrån ett perspektiv 
där struktur och individ integreras med varandra. Varje grupp anses ha en olikartad 
medlemsskara (Hancock 2007). 

3.1.2 Vilka grupper räknas? 
Även om intersektionalitet ofta hyllas finns en viss problematik. Enligt Christensen & Jensen ligger 
för mycket fokus på att kategorisera människor istället för fokusera på de dynamiska krafter som 
ligger bakom uppdelningen i samhället. Exempelvis bör man istället för att fokusera på etnicitet och 
klass fokusera på rasifiering och ekonomisk exploatering. Ett ytterligare problem är vilket antal 
sociala kategorier som bör inkluderas i en intersektionell analys. Hela 14 sociala kategorier har 
identifierats kunna ingå i en intersektionell analys (Phoenix 2006) vilket Christensen & Jensen 
menar innebär ett stort metodologiskt problem för den kvalitativa forskningen. Att ha ett öppet 
förhållningssätt är vanligtvis den kvalitativa forskningens styrka men kan här leda till en spretig 
analys där för många perspektiv inkluderats. Vidare menar de att för att kunna göra en specifik 
analys över en specifik plats och ämne är det viktigt att argumentera för ett strategiskt val av vilka 
kategorier som inkluderas. Detta gör att analysen blir hanterbar samtidigt som man då kan djupare 
fokusera på att analysera de utvalda kategorierna (Christensen & Jensen 2012). 

Hur många sociala kategorier som bör inkluderas gäller även policys och jämlikhetsorganisationer 
där Sylvia Walby & Jo Armstrong (2011) menar att antalet sociala kategorier som inkluderats har 
ökat över tid. Tidigare inkluderades vad de beskriver som de ”traditionellt utsatta grupperna” genus, 
etnicitet och funktionshinder medan det på senare tid även kommit att inkludera ålder, sexuell 
läggning och religion. Anledningen till ökningen beskrivs vara de EU-direktiv som tagits fram kring 
vilka diskrimineringsgrunder som bör gälla inom EU (Walby & Armstrong 2011).  Walby et al 
menar dock att ökningen av antalet diskrimineringsgrunder inte har lett till en ökning i resurser till 
de organisationer som arbetar med jämlikhetsfrågor. Resurser har därför behövts tas från vissa 
grupper för att sedan omfördelas till andra (Walby et al 2012).  

Som nämndes ovan innebär ett intersektionellt förhållningssätt att studera hur olika sociala 
kategorier och identiteter samverkar. Walby et al (2012a) har studerat hur olika sociala kategorier 
kan tänkas att samverka där de menar att grupperna antingen kan hamna i konkurrens med varandra, 
ingå i ett samarbete, rankas hierarkiskt gentemot varandra eller helt dominera inom ett område. Om 
en grupp har en bättre lagstiftning i ryggen, och alltså ses som extra utsatta av lagstiftningen, 
kommer konkurrens till större del att uppstå än samarbete. Konkurrens kan även uppstå mellan två 
sociala kategorier som står emot varandra i moraliska värderingar såsom att religiösa grupper ställer 
sig emot homosexuellas rättigheter (Walby et al 2012a).  

Beskrivningen av hur relationerna mellan olika sociala kategorier ser ut skiljer sig åt inom 
forskningen. Som redan nämns menar Brown att sexualitet får mindre utrymme i den feministiska 
forskningen gentemot andra diskrimineringsgrunder. Clara Greed & Dory Reeves (2005) har 
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undersökt hur jämställdhet har lycktas integreras i den brittiska översiktsplaneringen och visar att 
jämställdhet inte står i lika hög kurs som etnicitet, tillgänglighet och hållbarhetsbegreppet(inom 
vilket jämställdhet inte har inkluderats).   

Walby et al menar dock att det är klassperspektivet som har fått mindre utrymme över tid och gått 
från att ha varit en av de viktigaste analysgrunderna till att nu ha falnat i intresse och att fokus 
istället hamnat på frågor som rör etnicitet. Klasstillhörighet ingår nämligen inte i EUs 
diskrimineringsgrunder trots att det fortfarande är en intressant analysgrund (Walby et al 2012a). 
Tidigare forskning på ämnet gjord av Anne Philips (2005) visade att klassperspektivet istället fått 
stå tillbaka för jämställdhetsfrågor. Philips menade att jämställdhet fått mer uppmärksamhet, både 
inom forskning och medialt samtidigt som de politiska delarna av ekonomiska frågor försvann. 
Politik och ekonomi började ses som två separata delar vilket innebar att den klassiska synen på 
klass delades upp och fick minskad betydelse (Philips 2005).  

Christensen & Jensen menar dock att allt för mycket fokus ofta hamnar på minoritetsgrupperna. På 
så vis exkluderas ofta majoritetsgruppernas ansvar ur diskussionen, sällan förs en diskussion kring 
hur exempelvis vithetsnormen och maskulinitetsnormer påverkar maktrelationerna mellan olika 
sociala kategorier (Christensen & Jensen 2012). Molina håller med om detta och menar vidare att 
man inom planeringen just varit dåligt på att uppmärksamma dessa maktförhållanden när man 
exempelvis har uppmärksammat segregation, hemlöshet och exkludering. Istället har de utsatta fått 
stå i centrum och således har en tystnad uppstått kring makthavarnas ansvar istället för att föra en 
diskussion kring de förhållanden som skapar en ojämlik stad (Molina 2007).  

3.2 Genuskontrakt 
Att studera genus ur ett geografiskt perspektiv innebär bland annat att studera hur genusrelationer 
konstrueras och reproduceras i vardagslivet. Vardagslivet påverkas av ens omgivning då 
omgivningen innebär vissa sociala, rumsliga och materiella faktorer. Dels påverkar var man bor 
vilka möjligheter man får i livet men vissa platser kan även ha olika könskodning. Även om det 
idag nästan enbart är offentliga toaletter som aktivt är utpekade som kvinnliga och manliga finns 
andra platser med mer informell kodning kring om kvinnor och män är välkomna eller inte 
(Forsberg 2010).  

Hur en plats genusrelationer ser ut kan beskrivas utifrån teorier kring vad som refereras till som 
genuskontrakt  (Forsberg 2010). Det som påverkar genusrelationerna på en plats är både 1

strukturella faktorer och individuella faktorer. Dessa faktorer återfinns vidare i flera olika 
sammanhang: i samhällslivet, i arbetslivet och i vardagslivet (Forsberg 1997). Gunnel Forsberg 
(2010) förklarar att man just refererar till ett kontrakt eftersom att skillnaden mellan manligt och 
kvinnligt är något som har förhandlats fram. Dock är det som definieras som manligt värderat högre 
än det som är definierat som kvinnligt och här uppstår ett alltså ett avstånd. Detta avstånd har sedan 
länge förhandlats fram mellan de olika grupperna, en förhandling som huvudsakligen sker i det 
omedvetna (Forsberg 2010). Hirdman (2001) menar vidare att genuskontraktet är djupt rotade i vårt 

  I tidigare forskning av Forsberg omnämns kontrakten som könskontrakt. Dock har Forsberg bytt benämning till 1

genuskontrakt eftersom kontrakten kopplas samman med den socialt konstruerade skillnaden mellan könen. 
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omedvetna och går långt bak i tiden, ända till religiösa texter som Bibeln och Koranen där kvinnan 
beskrivs finnas på jorden för att föda barn och mannen för att ansvara för skydd och omsorg 
(Hirdman 2001).   

Forsberg beskriver hur avståndet mellan det som är kvinnligt och manligt ofta går obemärkt förbi 
och att folk tenderar att uppleva sin situation som mer jämställd än vad den faktiskt är. Statistik och 
fakta kan påpeka att en situation är ojämställd medan uppfattningen är den motsatta. Att få det som 
är ojämställt att verka normalt och jämställt är själva meningen med ett genuskontrakt. I en relation 
kan båda parter se skillnaden i vem som gör vad hemma och hur mycket, men anse att det är ett 
resultat av deras egna viljor, inte som ett resultat av de strukturella och individuella faktorer som 
utgör ett genuskontrakt (Forsberg 2010).  

För att kunna förändra ett genuskontrakt menar Hirdman att man antingen kan undvika det, fly det 
eller förändra det. För att detta ska ske ligger dock ansvaret på kvinnan att genomgå ett 
kontraktsbrott vilket ofta är svårt. Kontraktet är dock inte helt statiskt utan det har förändrats över 
tid i samklang med stora förändringar i samhället. För att villkoren som kontraktet bygger på ska 
kunna förändras krävs just stora förändringar vilka leder till att det inte längre är möjligt att leva 
efter genuskontraktets uppbyggnad (Hirdman 2001). Enligt Forsberg (1997) har de främsta 
förändringarna i genuskontraktet skett i samband med större socio-ekonomiska förändringar då 
samhället gått från ett ekonomiskt styrsystem till ett annat (Forsberg 1997).  

Linda McDowell (2016) har undersökt hur just en ekonomisk förändring påverkat skapandet av 
genuskontrakt i Storbritannien. Den ekonomiska krisen år 2008-2009 drabbade Storbritannien hårt 
där staten tvingats genomföra stora åtstramningar samtidigt som arbetslösheten ökat. Den unga 
generation som nu drabbats av brist på arbete och socialt stöd kan nu skapa ett annorlunda 
genuskontrakt än det som deras föräldrar agerat under. Ett skifte håller här på att ske från att 
mannen fått stå för den främsta försörjningen till att de unga nu allt mer förlitar sig på den äldre 
generationen. Genuskontraktet, menar McDowell, kan här istället för att handla om skillnader 
mellan män och kvinnor nu förskjutas till att handla om ålder och klasstillhörighet (McDowell 
2016).  

Forsberg (1997) menar att det övergripande ramverket i Sverige, välfärdsmodellen, har försökt 
jämna ut skillnader i landet men att specifika förhållanden trots det fortsätter att spela roll. 
Genuskontraktet återfinns inte enbart i hemmet utan även i arbetslivet, den offentliga sektorn och 
lokalpolitiken. De övergripande förhållandena skapar tillsammans med de platsspecifika olika typer 
av genuskontrakt, där välfärdsmodellen slås ihop med lokalpolitiska, vardagliga och jobbrelaterade 
förhållanden. Dessa olika genuskontrakt skapar tillsammans ett rumsligt mönster då genuskontrakt 
liknar varandra i många kommuner och till och med regioner. Regioner skiljer sig således åt i 
ansvarsfördelningen mellan kvinnor och män samt i utformningen av det offentliga och den privata 
infrastrukturen (Forsberg 1997).  

Forsberg prövade i slutet av 1990-talet hur begreppet genuskontrakt fungerade kopplat till en 
geografisk kontext. Genom att göra en statistik studie av Sveriges kommuner kunde Forsberg 
identifiera ett geografiskt mönster där kommunerna kunde delas upp i kluster utifrån vilket 
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genuskontrakt de kunde kopplas till. Tre övergripande genuskontrakt identifierades: det 
traditionella, det modernistiska och det otraditionella genuskontraktet.  

Det traditionella genuskontraktet gäller främst för gamla industri- och jordbruksregioner. Här finns 
ett traditionellt förhållande mellan könen, där kvinnor är mindre deltagande på arbetsmarknaden än 
män, kvinnor har låg representation i politiken och de sociala reglerna starkt påverkade av religiösa 
normer. Dessa regioner har större utflyttning än inflyttning och den sociala infrastrukturen löses 
privat, inte offentligt. Inom det traditionella genuskontraktet inryms bruksbygder, såsom 
Bergslagen, men även Värmland och inre Norrlands skogs- och fjällsbygder. I Småland, Bohuslän 
och Västerbotten återfinns de religiösa bygderna vilka även inkluderas i det traditionella 
genuskontraktet (Forsberg 1997).  

Det modernistiska genuskontraktet är samhällen där en idé om funktionalitet och inte patriarkala 
tankar dominerar. Dessa genuskontrakt bygger på den moderna kvinnorörelsen och kvinnor arbetar 
därmed i samma utsträckning som män och den sociala infrastrukturen är till stor del i offentlig 
regi. Dessa regioner har stor inflyttning, vilket ytterligare stärker jämställdheten. Inom det 
modernistiska genuskontraktet inryms huvudstadsregionen, Göteborg och Malmö men även 
residensstäderna vilka avviker från sina kringliggande kommuner genom att ha hög inflyttning och 
hög utbildningsnivå (Forsberg 1997).  

Det otraditionella genuskontraktet har drag av både det traditionella och det modernistiska. Dessa 
regioner utgörs av jordbruk, skogsbruk eller industri men har en mer jämställd arbetsnärvaro. Även 
i det politiska är kvinnor mer närvarande än i det traditionella genuskontraktet. Dessa regioner har 
historiskt haft mycket kontakt och utbyte med andra regioner och länder vilket har påverkat platsens 
genuskontrakt. Här återfinns mer autonoma regioner såsom Gotland, Jämtland och kustregionerna 
men även så kallade dynamiska landsbygder där näringslivet genomgår en omfattande förändring 
och befolkningen ökar och föryngras (Forsberg 1997).  

3.3 Användning av de teoretiska begreppen  
Intersektionalitet och genuskontrakt utgör alltså de teoretiska ramarna i denna studie. Genom att 
använda ett intersektionellt förhållningssätt kommer fokus inte att enbart ligga på en social kategori, 
såsom jämställdhet, utan samtliga sociala kategorier som nämns i översiktsplanerna kommer att 
inkluderas i analysen. Christensen & Jensen beskriver ovan att en risk med ett intersektionellt 
förhållningssätt är att för många grupper inkluderas vilket kan leda till en spretig analys. För att 
behålla fokus i undersökningen ligger alltså fokus på hur jämställdhet behandlas i relation med 
övriga sociala kategorier.  

Genom att använda teorierna kring intersektionalitet kan en intersektionell analys användas på 
undersökningsmaterialet. För att besvara studiens syfte kring hur de sociala kategorierna behandlas 
kan nedan frågor besvarar med hjälp av den intersektionella teorin:  
• Hur beskrivs de olika sociala kategorierna: ensidigt, mångsidigt eller intersektionellt? Hur 

beskrivs de sociala kategorierans identiteter? Hur beskrivs en social kategori som ingår i flera 
diskrimineringsgrunder? 

!21



• Hur beskrivs maktförhållandet mellan och inom de sociala kategorierna? Får någon social 
kategori större utrymme än de andra? Vad beror detta på? Beskrivs även majoritetsgruppernas 
ansvar? 

Den andra delen av studiens syfte är att undersöka om hur jämställdhet behandlas gentemot övriga 
sociala kategorier beror på vilken typ av kommun det gäller. För att besvara detta används teorierna 
kring genuskontrakt. Som presenterats ovan ger genuskontraktet en bra indelning av kommuntyper 
då inte enbart en variabel räknas in utan här ingår bland annat arbetsmarknad, individer och normer.  
Teorierna är dock runt 20 år gamla och kan därför ha förändrats över tid. Som beskrivs ovan kan en 
omförhandling ske i ett genuskontrakt vid större samhällsförändringar. Detta gör det dock lite extra 
intressant att undersöka. Går det än idag att se att genuskontrakten har någon påverkan på 
kommunerna? 

Teorierna kring genuskontrakt passar bra in på den här studien då syftet är att undersöka hur 
jämställdhet behandlas. Är det så att kommuner med modernistiskt genuskontrakt, där kvinnor 
arbetar i samma utsträckning som män, deltar i lokalpolitiken på samma förutsättningar och där en 
stor inflyttning sker, behandlar jämställdhet och övriga sociala kategorier annorlunda än kommuner 
med exempelvis traditionellt genuskontrakt? Det går att anta att jämställdheten bör få större fokus i 
kommuner med modernistiskt genuskontrakt eftersom kvinnor här i större utsträckning deltar i det 
offentliga livet.  

Det teoretiska ramverket hjälper till att förstå hur de olika sociala kategorierna behandlas och varför 
en eventuell skillnad mellan olika kommuner kan finnas. För att kunna undersöka hur de sociala 
kategorierna beskrivs ligger alltså fokus i den här studien på översiktsplanernas innehåll. En mer 
ingående förklaring kring hur denna undersökning går till följer nu i metodkapitlet.  
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5. METOD 
5.1 Urval 
Urvalet av vilka kommuner som inkluderas i undersökningen är byggt på teorierna kring 
genuskontrakt i kombination med vilket år som kommunerna senast antog en översiktsplan.  
För att undersöka hur olika typer av kommuner behandlar jämställdhet i relation till övriga sociala 
kategorier används teorierna kring genuskontrakt. Urvalet av kommuner baseras därför just på 
vilket genuskontrakt kommunerna har. För att få en jämn fördelning inkluderas fem kommuner i 
varje genuskontrakt. De kommuner som ingår i det modernistiska genuskontraktet är residensstäder, 
en storstad och en kommun i huvudstadsregionen. Kommunerna i det traditionella genuskontraktet 
utgörs av religiösa bygder och skogs- och fjällsbygder medan kommunerna i det otraditionella 
genuskontraktet består av autonoma platser och kustorter. 

Tabell 1. Tabellen visar de kommuner som inkluderats i urvalet, när de senast antog en översiktsplan, vilket 
år de äldre översiktsplanerna antogs, vilket genuskontrakt som kommun tillhör, vilket län kommunen ligger i 
samt antal invånare.  

Som tabellen visar har urvalet gett en bra spridning i landet och även mellan storlek på kommuner. 
Samtliga kommuner antagit en översiktsplan mellan åren 2013-2015. Detta är ingen slump utan det 
är väsentligt för undersökningen att inkludera så aktuella översiktsplaner som möjligt för att kunna 
få en inblick i hur översiktsplaneringen behandlar sociala kategorier idag. Att just detta tidsintervall 
väljs beror på att det var mellan dessa år som femton översiktsplaner jämnt fördelat på de olika 

Kommun Senast 
antagna 
översiktsplan

Äldre 
översiktsplan 
(år)

Genuskontrakt Län Antal 
invånare 
(SCB 
2015) 

Arvidsjaur 2015 2002 Traditionellt Norrbotten 6 447

Gnosjö 2015 2001 Traditionellt Jönköping 9 609

Tjörn 2014 2003 Traditionellt Bohuslän 15 303

Aneby 2013 2000 Traditionellt Jönköping 6 525

Övertorneå 2014 1993, 2004 Traditionellt Norrbotten 4 591

Halmstad 2015 2000 Modernistiskt Halland 96 641

Malmö 2014 2000, 2005 Modernistiskt Skåne 321 970

Sundbyberg 2013 2001 Modernistiskt Stockholm 45 761

Nyköping 2013 2003 Modernistiskt Södermanland 54 119

Östersund 2014 1991 Modernistiskt Jämtland 60 961

Haparanda 2013 1990 Otraditionellt Norrbotten 9 793

Strömsund 2014 1991 Otraditionellt Jämtland 11 708

Falkenberg 2014 1990 Otraditionellt Halland 41 850

Luleå 2013 1990 Otraditionellt Norrbotten 76 199

Burlöv 2014 1990, 1998 Otraditionellt Skåne 17 423
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genuskontrakten kunde hittas. Urvalet är därför inte slumpmässigt utan byggs på att hitta en så jämn 
representation av kommuner med olika genuskontrakt som möjligt.  

Även om antalet kommuner är förutbestämt har antalet översiktsplaner som studerats varit helt 
beroende av antalet som varit tillgängliga. Samtliga kommuner har som sagt en aktuell 
översiktsplan men de äldre översiktsplanerna varierar i antal. Vissa har enbart en föregångare till 
den aktuella översiktsplanen medan andra har två. Minst en äldre översiktsplan per kommun 
studeras och totalt analyseras 33 översiktsplaner och dess tillhörande yttranden.   

Anledningen till att även de äldre översiktsplanerna studeras är för att kunna få en djupare förståelse 
kring hur de olika sociala kategorierna har behandlats i översiktsplanerna men även för att kunna 
undersöka om det finns en förändring över tid.  

Eftersom endast femton kommuner inkluderas är det svårt att säga att dessa kommuner kan 
representera hur den nuvarande översiktsplaneringen ser ut. Kommunerna kan inte heller 
representera hur alla kommuner med ett visst genuskontrakt behandlar sociala kategorier i sin 
översiktsplanering. Fler kommuner hade kunnat inkluderas för att på så vis på ett bredare urval med 
större validitet, dock är tiden för uppsatsskrivandet begränsad och därför väljs här möjligheten att 
kunna genomföra en mer genomgående analys över ett färre antal kommuner jämfört med en mer 
ytlig analys över fler.  

5.2 Kvantitativ textanalys 
Eftersom frågeställningarna i den här studien har lite olika karaktär genomförs både en kvantitativ 
och en kvalitativ textanalys. Den kvantitativa textanalysen används främst för att svara på vilket 
utrymme de olika sociala kategorierna får i översiktsplaneringen. Här menar Peter Esaiasson et al 
(2012) att det är skillnad mellan att undersöka hur frekvent en viss kategori förekommer och hur 
stort utrymme den får. Frekvensen rör hur många gånger något förekommer medan utrymmet 
istället fokuserar på hur stor del som ägnas åt respektive kategori (Esaiasson et al 2012). Som precis 
nämndes ligger fokus i frågeställningen på utrymme och därför kommer metoden att anpassas till 
detta.  

För att kunna undersöka vilket utrymme de olika sociala kategorierna ges räknas som nämns ovan 
inte ord. Istället undersöks i hur många textstycken som varje social kategori förekommer. På så vis 
undersöks inte enbart hur många gånger exempelvis ordet jämställdhet förekommer utan fokuserar 
istället på det utrymme som jämställdhet får. Detta ger möjlighet till en bredare tolkning av texterna 
istället för att avgränsa sig till att enbart kunna inkludera de gånger då det faktiska ordet nämns. 
Exempelvis kan ett visst avsnitt ha rubriken jämställdhet men i följande brödtext inte nämna ordet 
direkt en endaste gång. Hade orden räknats här hade enbart rubriken kunnat inkluderats i 
undersökningen.  

Att inte enbart räkna ord har även styrkan i att man på förhand slipper bestämma hur den sociala 
kategorin ska benämnas. Det finns ibland flera sätt att benämna olika sociala kategorier, exempelvis 
kan funktionsnedsatta omnämnas som handikappade, funktionshindrade eller fysiskt begränsade. 
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Tack vare möjligheten till att tolka in vilken social kategori det hänvisas till kan nu alla 
benämningar inkluderas i studien.   

För att kunna genomföra undersökningen är det viktigt att veta vad som letas efter. Löpande i texten 
refereras till sociala kategorier, ett begrepp som hittills har stått oförsvarat. I tidigare teoriavsnitt 
beskrivs att det går att benämna diskriminerade samhällsgrupper som sociala kategorier eller som 
ojämlikheter(för vidare diskussion se avsnitt 3.1.1 Intersektionell analys). I den här studien används 
dock sociala kategorier eftersom fokus för den här studien ligger i att undersöka relationerna mellan 
olika sociala kategorier och inte den interna maktrelationen inom varje social kategori.  

Med social kategori innebär alltså diskriminerade samhällsgrupper vilket även framgår i 
teoriavsnittet. Detta kan vara några utav de grupper eller diskrimineringsgrunder som presenterats 
ovan: funktionnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, religiös tillhörighet, kön och ålder men det 
kan även innefatta fler grupper än så. För att inte missa någon social kategori i översiktsplanerna 
används här ett öppet förhållningssätt istället för att i förhand bestämma vilka grupper som ingår i 
undersökningen.  

Resultatet består alltså utav antal textstycken som respektive social kategori ingår i. För att 
analysera detta på ett så relevant sätt som möjligt för studien delas sammanställningen av resultatet 
upp. För att förstå vilket utrymme de olika sociala kategorier har fått rankas detta i en inbördes 
ordning. Denna rankning gäller för samtliga kommuner och visar därför vilket utrymme de olika 
sociala kategorier får totalt sett. Dock delas översiktsplanerna även upp i aktuella och äldre, där de 
aktuella innefattar de nu gällande översiktsplanerna från år 2013-2015 och de äldre består av de 
tidigare antagna översiktsplanerna. På så vis ges ett resultat kring hur rankningen sett till utrymme 
har sett ut i de äldre översiktsplanerna och de aktuella.  

En uppdelning sker även över hur resultatet och rankningen av utrymme ser ut inom respektive 
genuskontrakt. På så vis kan dels vilket utrymme de sociala kategorierna har fått över tid och dels 
mellan olika genuskontrakt analyseras. Detta möjliggör även en analys kring vilket utrymme 
jämställdhet får gentemot övriga sociala kategorier både över tid och mellan genuskontrakt.  

5.3 Kvalitativ textanalys 

5.3.1 Diskursanalys 
För att kunna besvara frågeställningen har beskrivningen av jämställdhet skiljts sig åt jämfört med 
övriga sociala kategorier i översiktsplanerna? genomförs en diskursanalys. Följande avsnitt 
kommer att inledas med en genomgång kring vad en diskursanalys innebär och avslutas med hur 
detta appliceras på den här undersökningen.  

Göran Bergström & Kristina Boréus (2012) beskriver en diskursanalys som att analysera ett 
samhällsfenomen där språket står i centrum. Språket, menar de, bidrar till att skapa vår 
verklighetsbild snarare än att det återger en korrekt beskrivning av verkligheten. I samhället innebär 
en diskurs inte enbart en idé och verklighet utan även språk och handling. Vidare behöver man ett 
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språk att kunna genomföra en handling. Diskursanalysen kan på så vis kopplas till att studera olika 
typer av maktordningar då vilket språk som används för att utgöra handlingen sätter vilka gränser 
för tanke- och handlingsramar som finns (Bergström & Boréus 2012).  

Inom samhällsvetenskapen innebär en diskursanalys att studera vilka generella uppfattningar som 
finns kring sociala relationer och språket. Diskursanalysen kopplas således även till en kontext -  det 
sociala sammanhanget (Bergström & Boréus 2012). Diskursanalysen inriktar sig på delar av 
samhället som brukar tas för givet och är svåra att kartlägga med andra typer av metodologier. 
Diskursanalysen undersöker vidare vad som anses vara normalt i ett samhälle och vilka 
maktstrukturer som ligger bakom att vissa saker anses vara normalt och andra inte (Esaiasson et al 
2012).  

En diskursanalys kan se olika ut och ha olika inriktningar. Enligt Bergström & Boréus (2012) finns 
tre huvudinriktningar; den Foucalutinspirerade diskursanalysen, diskursanalys med fokus på 
identitetskonstruktion och analogikedjor samt den kritiska diskursanalysen. I den här studien 
kommer den Foucaltinspirerade diskursanalysen att användas. 

I den Foucaultinspirerade diskursanalysen ses individer och organisationer handla inom olika ramar 
vilka skapats av den rådande diskursen. På så vis hamnar inte fokuset på vilka aktörer som gör vad 
då handlingsutrymmet beskrivs vara begränsat. Vidare fokuserar den Foucaultinspirerade 
diskursanalysen på det sammanhållna inom en diskurs och inte motsättningarna. Däremot ställs 
olika diskurser mot varandra för att på så vis kunna påvisa diskursiva brott (Bergström & Boréus 
2012). Detta sammanfaller väl med syftet med den här studien då fokus inte ligger i att undersöka 
hur enstaka kommuner behandlar sociala kategorier utan att förstå om det finns olika mönster 
beroende på vilken typ av kommun det handlar om. Genuskontraktet används här som ett sätt att 
förstå och teoretisera kring inom vilka ramar, eller inom vilken diskurs, en kommun kan handla. 
Eftersom genuskontraktet utgör analysramen kommer innehållet i varje genuskontrakt inte att 
ställas emot varandra, utan här ligger fokus på att hitta sammanhållningen inom diskursen. Däremot 
kommer skillnaderna mellan de olika genuskontrakten och även i viss mån hur behandlingen av 
sociala kategorier har förändras över tid undersökas vilket innebär att olika diskurser kommer att 
ställas emot varandra.  

För att förstå hur de olika sociala kategorierna behandlas i översiktsplaneringen måste förhållandet 
mellan dem även studeras. Eftersom detta kommer att ske inom respektive genuskontrakt, alltså 
inom respektive diskurs, kommer vad Bergström & Boréus beskriver som det intradiskursiva 
beroendeförhållandet att analyseras vilket handlar just om olika elements inbördes relationer 
(Bergström & Boréus 2012).  

Carina Listerborn (2002) har i sin avhandling studerat hur diskursen kring kvinnors rädsla i 
planeringen har sett ut. Hon menar att det är viktigt att studera hur just relationerna mellan olika 
begrepp ser ut genom att analysera hur de samexisterar, i vilken ordning begreppen följer varandra, 
hur de fungerar gentemot varandra, hur begreppen bestämmer varandras innebörd och hur de 
förvandlas av varandra. För att kunna göra denna analys menar Listerborn att det krävs en stegvis 
metod. Först bör undersökas vem det är som får tala, med andra ord vem som innehar det ämbetet 
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och vem som inte har det. På så vis kan en eventuell hierarkisk uppdelning hittas. Nästa steg är att 
undersöka från vilken plats rätten att tala kommer. Sista steget är att undersöka hur subjektet, alltså 
den som har rätt att tala, definieras beroende på vilken situation eller i vilken grupp hen befinner sig 
i (Listerborn 2002).  

Med inspiration från Listerborn genomförs här en liknande analys. Här har dock vem som har rätt 
att tala översatts till vilka sociala kategorier som har rätt att delta i översiktsplaneringen. Plats och 
situation innebär här inom vilket genuskontrakt en kommun ingår, men även under vilka rubriker i 
översiktsplanerna som de sociala kategorier beskrivs.   

5.3.2 Tillvägagångssätt 
Syftet med studien är att undersöka hur olika sociala kategorier behandlas i översiktsplaneringen 
För att genomföra diskursanalysen kommer dock tydligare frågor preciseras till de undersökta 
texterna (jmf. Esaiasson et al 2012). Syftet att undersöka hur olika sociala kategorier behandlas 
innebär inte enbart vilket utrymme de får och hur de beskrivs utan även i vilket sammanhang de 
olika grupperna får ta plats. På så vis blir de preciserade frågorna till texten följande: 

• Vilka sociala kategorier omnämns? 
• Under vilka delar av översiktsplanen behandlas de sociala kategorierna? 
• Hur beskrivs de olika sociala kategorierna? Går det att hitta några mönster i denna beskrivning? 

För att kunna besvara vilka sociala kategorier som inkluderas i översiktsplanerna måste vad en 
social kategori är identifierats. Detta har redan diskuterats (se avsnitt 5.2 Kvantitativ metod) och 
kommer här därför inte utvecklas vidare. Identifieringen av sociala kategorier sker genom att först 
läsa igenom dokumentet snabbt där var de olika sociala kategorierna finns identifierats. För att 
säkerställa att ingen grupp missas görs även en ordsökning i dokumentet där sökordet består av hur 
kommunen i fråga valt att benämna de sociala kategorierna vilket i tidigare genomläsning 
identifierats.  

Ett första steg i att undersöka under vilka delar av översiktsplanen som de olika sociala kategorierna 
behandlas är att dela upp översiktsplanen i jämförbara delar. En översiktsplan har ingen 
förutbestämd indelning och kommunerna kan själva välja vad de olika delarna ska kallas och hur 
dispositionen ska se ut. Därför behövs översiktsplanens delar brytas ner och struktureras på ett sätt 
som gör att samtliga översiktsplaner kan jämföras. Här har en indelning mellan strategi, 
genomförande och konsekvensbeskrivning valts att göras. Strategi innebär de delar som berör 
kommunernas strategiska inriktningar, viljor och mål. Genomförande syftar istället till de delar där 
mer konkreta förslag beskrivs såsom hantering av riksintressen, infrastrukturplanering, behandling 
av kulturvärden, planering av bebyggelse, beskrivning av användning av mark- och vatten och 
beskrivning av samhällsservice. Konsekvensbeskrivning är något som varje översiktsplan bör 
innehålla, där beskrivs vilka konsekvenser översiktsplanen kommer att få.  

Här kommer alltså vad Esaiasson et al (2012) beskriver som förutbestämda alternativ till svaren på 
frågan att finnas. Anledningen till att denna uppdelning är gjord är för att se inom vilka delar som 
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kommunerna anser en social kategori höra hemma. Skillnaden mellan delarna är att om en social 
kategori tenderar att främst tillhöra de strategiska delarna presenteras inga konkreta förslag till 
förbättring till skillnad från sociala kategorier som beskrivs tillhöra genomförandedelarna. De 
sociala kategorier som beskrivs tillhöra konsekvensbeskrivningen kan innebära att den sociala 
kategorin beskrivs vara extra påverkad av översiktsplanering jämfört med övriga sociala kategorier.  

För att undersöka hur de sociala kategorierna beskrivs kommer istället ett öppet förhållningssätt att 
användas (jmf. Esaiasson et al 2012). Här används inga förutbestämda kategorier för att tolka 
resultatet. Istället läses varje kommuns översiktsplan och tillhörande yttrande igenom utan att någon 
tolkning görs direkt. Beskrivningen av de sociala kategorierna stryks först under i en första 
genomläsning av dokumentet och dokumenteras senare närmre i en mer noggrann genomläsning. På 
så vis fås en bra överblick över kommunens generella beskrivning av de sociala kategorierna innan 
mer genomgående dokumentation hur kommunerna beskriver grupperna skrivs ned. 
Dokumentationen sker genom viss omskrivning av beskrivningen men även citat för att på så vis få 
starkare belägg för att återgivelsen av kommunernas beskrivning är korrekt.  

Beskrivningen av varje social kategori sker för sig och kopplas till varje kommun. På så vis skapas 
ett råmaterial där varje kommuns beskrivning av de sociala kategorierna återfinns för sig. Det är ur 
detta textmaterial som vidare analys sker. För att se om det finns några mönster eller teman i 
beskrivningen av de olika sociala kategorierna genomläses analysmaterialet samtidigt som 
upprepningar noteras. På så vis kan tillslut en tematisk analys genomföras där olika teman kring hur 
de olika sociala kategorierna presenteras. Först kommer en grövre uppdelning av teman att ske för 
att senare undersökas mer noggrant och delas upp i mindre, mer detaljerade teman. Detta görs för 
att verkligen hitta teman som stämmer överens med innehållet och för att kunna hitta teman som 
passar alla delar av innehållet. Ingen del av resultatet ska undgås på grund utav att indelningen av 
teman varit för snäv (jmf. Hayes 2000).  

Med hjälp av den tematiska analysen kan beskrivningarna av jämställdhet jämfört med övriga 
sociala kategorier enklare identifieras genom att de sociala kategorierna på ett tydligt sätt kopplas 
till ett beskrivningsområde. Analysen sker således utifrån vilka områden som de olika sociala 
kategorierna beskrivs tillhöra och varför. Denna del av analysen går även ut på att hitta skillnader 
mellan de olika genuskontraktstyperna. Hur de enskilda kommunerna beskriver en social kategori 
får här därför mindre relevans eftersom fokus ligger på hur kommunerna i ett genuskontrakt 
generellt behandlar den sociala kategorin. 

För att undersöka om behandlingen av de sociala kategorierna har förändrats över tid gäller ovan 
tillvägagångssätt även för de äldre översiktsplanerna.  

5.4 Metoddiskussion 
Det urval som görs påverkar hur väl resultatet går att generalisera. Urvalet bygger som redan 
nämnts på teorier kring genuskontrakt och vilket år som kommunen senast antog en översiktsplan. 
Utöver detta sätts inga specifika krav på kommunerna eller innehållet i översiktsplanerna. Det finns 
alltså ingen anledning att anta att de kommuner som finns med i denna studie skulle skilja sig 
avsevärt från övriga kommuner. Det går alltså att anta att resultatet går att generalisera till övriga 
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kommuner i Sverige. Det är dock svårt att säga hur mycket genuskontraktet påverkar hur 
kommunerna beskriver de sociala kategorierna eftersom det i den här studien inte testas för några 
andra faktorer. På så vis är det svårt att göra en generalisering kring att exempelvis alla kommuner 
med ett modernistiskt genuskontrakt skulle behandla sociala kategorier på ett liknande vis. Andra 
faktorer kan här spela in som påverkar hur kommuner behandlar sociala kategorier mer.  

Hur väl en studie går att generalisera berör enligt Esaiasson et al den externa validiteten. Den 
interna validiteten rör istället hur väl teorin har översatts till ett mätinstrument (operationalisering) 
och om det som mäts stämmer överens med det som var syftet från början (resultatvaliditet) 
(Esaiasson et al 2012). I den här studien är syftet att undersöka hur sociala kategorier behandlas i 
översiktsplaneringen. Här operationaliseras ordet behandlas till att betyda vilket utrymme 
grupperna får och hur de beskrivs. Här hade en annan operationalisering kunnat ske där innebörden 
i ordet behandla tolkats annorlunda.  

Operationaliseringen av ordet behandla bygger på teorierna kring intersektionalitet. Hur 
beskrivningen ser ut samt vilket utrymme de sociala kategorierna får handlar om hur 
maktrelationerna inom och mellan de sociala kategorierna målas upp, vilket den intersektionella 
teorin berör. På så vis stärks operationaliseringen i den här studien då den får stöd i tidigare teori.   

Hur ordet behandla i syftesformuleringen tolkas påverkar resten av undersökningen. De frågor som 
ställs till texterna konkretiserar det övergripanden syftet för att försäkra att det som mäts faktiskt 
stämmer överens med syftet. Här är det vidare jag som tagit fram de mer preciserade frågorna och 
eftersom ingen tidigare forskning har hittats som gjort en liknande undersökning påverkar detta 
studiens validitet negativt. Det går därför inte påvisa att frågorna som ställs i studien eller den 
uppdelning som görs av översiktsplanen är de korrekta. Däremot anses frågorna på ett bra sätt 
konkretisera det övergripande syftet och på vis även följa en intersektionell ansats. 

Hur sociala kategorier identifieras får viss stöd i forskningen då det här kommer att identifieras som 
vad Walby et al identifierar som diskrimineringsgrunder. Dock krävs även ett öppet förhållningssätt, 
där en viss tolkning kommer göras kring vad en social kategori är, för att upprätthålla ett 
intersektionellt förhållningssätt. Vad tidigare forskning identifierat som diskrimineringsgrunder och 
sociala kategorier behöver inte inkludera alla dem som ingår i en översiktsplan. För att inte någon 
social kategori ska utelämnas används därför detta öppna förhållningssätt även om det kan utgöra 
ett metodologiskt problem.  

De frågor som ställs till texterna möjliggör att fokus kan upprätthållas på att uppfylla det 
övergripande syftet och inte sväva iväg på eventuella sidospår med intressanta upptäckter. På så vis 
förloras inte fokus när flera sociala kategorier analyseras parallellt.  

Det material som utgör analysgrunden är alltså översiktsplaner. Detta anses här vara ett tillförlitligt 
källmaterial då det utgörs av offentliga dokument. Det är dock viktigt att vara medveten om att 
kommunerna här är avsändare vilket kan påverka innehållet. Översiktsplanen är vidare ett politiskt 
förankrat dokument. Innehållet kan därför påverkas av en politisk vilja eller en kommuns vilja att 
framställas på ett visst sätt. Dock är just syftet med att undersöka översiktsplanerna att identifiera 
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hur kommunerna behandlar sociala kategorier vilket översiktsplanerna då kan stå för. Hade istället 
inofficiella dokument undersökts hade det inte kunnat sägas att en viss kommun behandlar sociala 
kategorier på ett visst vis eftersom detta dokument inte fått förankring inom kommunen.  

Enligt Vetenskapsrådet (2001) rör en stor del av forskningsetiken frågor kring hur personer som på 
något sätt inkluderats i forskningen behandlas. Detta gäller inte i så stor utsträckning innehållet i 
den här studien då undersökningen sker genom att analysera av textdokument. Dock har 
kommunerna kontaktats för att kunna utlämna de äldre översiktsplanerna. Detta utgör offentliga 
dokument och bör därför lämnas ut av kommunerna men eftersom plandokumenten främst inte är 
framställda för forskningssyfte var jag tydlig med att förklara orsaken till min begäran. Studiens 
syfte presenterades likaså vilket universitet som den genomförs vid. Ett vidare etiskt problem är 
vikten av att den återgivelse av innehållet i de undersökta textdokumenten är korrekt och att ingen 
feltolkning eller snedvridning av resultatet sker. För att styrka min tolkning av översiktsplanerna 
används citat i resultatredovisningen. Dessa citat kan dock snedvridas för att styrka studiens 
resultat. För att vara så transparent som möjligt kommer därför sidhänvisningar att presenteras för 
varje citat.  

Den metod som valts för att uppfylla studiens syfte anses här vara den bästa. Studien hade även 
kunnat bestå av en rent kvantiativ metod där enbart det utrymme som varje social kategori får i 
översiktsplanerna inkluderats. På så vis skulle fler kommuner kunna inkluderas vilket skulle ge ett 
mer generaliserbart resultat. Dock går det här inte att analysera hur de sociala kategorierna beskrivs 
vilket skulle medföra en mer ytlig analys.  

Vidare hade studien kunnat innehålla intervjuer med planerare för att få en djupare förståelse för hur 
de sociala kategorierna behandlas. Detta valdes dock bort eftersom studien främst fokuserar på hur 
översiktsplaneringen behandlar olika sociala kategorier. Genom att intervjua enstaka tjänstemän 
hade deras personliga åsikter kunna bevaras men det hade varit svårare att belägga att det som sagts 
kan stå för översiktsplaneringen i stort i kommunen.  
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6. RESULTATREDOVISNING 
6.1 Inkluderade sociala kategorier, dess utrymme och plats 

6.1.1 Förändring över tid 
För att få en överblick kring vilka sociala kategorier som har inkluderats i översiktsplanerna och hur 
stort utrymme de har fått presenteras resultatet här i två tabeller. Den första tabellen gäller de äldre 
översiktsplanerna medan den andra tabellen gäller de aktuella. Tabellerna visar vidare vilket 
utrymme kommunerna i de olika genuskontraktet har gett de olika sociala kategorierna. 

Tabell 2. Tabellen visar vilka sociala kategorier som inkluderats i översiktsplanerna från år 1990-2005 samt antal 
textstycken som respektive social kategori nämns i. Tabellen visar även fördelningen i respektive genuskontrakt. 

Tabell 3. Tabellen visar vilka sociala kategorier som inkluderats i översiktsplanerna från år 2013-2015 samt antal 
textstycken som respektive social kategori nämns i. Tabellen visar även fördelningen i respektive genuskontrakt. 

Antalet sociala kategorier som inkluderats i de studerade översiktsplanerna har ökat över tid, från 
sex kategorier i de äldre översiktsplanerna till tio i de aktuella. De sociala kategorier som har 
identifierats i översiktsplanerna är alltså barn, jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, ekonomisk 

Social kategori Totalt Traditionellt 
genuskontrakt

Modernistiskt 
genuskontrakt

Otraditionellt 
genuskontrakt

Mångfald 19 1 11 7

Tillgänglighet 17 5 11 1

Ålder 13 2 7 5

Jämställdhet 8 3 5 -

Barn 4 1 2 1

Samer 3 - - 3

Social kategori Totalt Traditionellt 
genuskontrakt

Modernistiskt 
genuskontrakt

Otraditionellt 
genuskontrakt

Barn 112 19 32 61

Jämställdhet 104 22 30 52

Ålder 88 31 20 37

Mångfald 73 25 19 29

Tillgänglighet 59 22 12 25

Ekonomisk 
tillhörighet

12 2 7 3

Samer 8 2 0 6

Sexualitet 8 3 2 3

Religion 6 1 2 3

Hemlösa 1 0 1 0

!31



tillhörighet, samer, sexualitet, religion och hemlösa. Här omnämns alltså de sociala kategorierna 
som exempelvis jämställdhet och tillgänglighet istället för genustillhörighet och 
funktionsnedsättning. Detta görs då det är på detta vis som de sociala kategorierna främst beskrivs i 
översiktsplanerna.  

Nyköpings kommun har inte inkluderat några sociala kategorier alls i varken den äldre eller den 
aktuella översiktsplanen och kommer därför inte att vidare återfinnas i resultatredovisningen. 

Resultatet i tabell 4 som rör de aktuella översiktsplanerna är något missvisande. Sexualitet och 
religion har förekommit i åtta respektive sex textstycken men har aldrig stått för sig själv. Dessa 
sociala kategorier nämns nämligen enbart i samband med kommunernas beskrivning av vilka 
grupper som ingår i deras definition av jämlikhet. Under avsnittet för perspektiv för jämställdhet 
och jämlikhet skriver Sundbybergs stad att: 

 ”oavsett kön, etnicitet, ålder, religion eller annan trosuppfattning eller ekonomiska 
förutsättningar ska individen behandlas lika och ges samma möjligheter utifrån skilda 
förutsättningar och behov” (Sundbybergs stad 2013 s.15) 

På så vis får sexualitet och religion större utrymme än hemlösa och lika mycket utrymme som 
samer räknat på antal stycken men aldrig någon egen uppmärksamhet i de aktuella 
översiktsplanerna. Både hemlösa och samer ingår i egna textavsnitt i översiktsplanerna men i ovan 
resultat framgår inte denna skillnad. 

I de äldre översiktsplanerna får mångfald mest utrymme, följt av tillgänglighet och ålder. Barn och 
jämställdhet ges lite utrymme och ekonomisk tillhörighet och hemlösa får inget utrymme alls. 
Bland de äldre översiktsplanerna är det många av kommunerna som inte inkluderar någon social 
kategori, hela sju stycken. Här skiljer sig kommunerna åt, där kommunerna i det modernistiska 
genuskontraktet generellt tar upp mer om de sociala kategorierna jämfört med övriga kommuner, 
vilket gör att de sammanfaller väl med hur det totala resultatet ser ut. Kommunerna i det 
otraditionella genuskontraktet nämner inte jämställdhet alls. 

I de aktuella översiktsplanerna får istället barnen mest utrymme följt av jämställdhet och ålder.  
Hemlösa, religion och sexualitet får minst plats i de aktuella översiktsplanerna. Hur fördelningen 
ser ut skiljer sig dock åt beroende på vilket genuskontrakt som kommunerna tillhör. Kommunerna 
med det traditionella genuskontraktet ger mest utrymme åt ålder, tillgänglighet och mångfald 
jämfört med kommunerna med det modernistiska genuskontraktet som ger mest utrymme åt 
jämställdhet, barn och mångfald medan kommunerna i det otraditionella genuskontraktet följer hur 
uppdelningen ser ut för samtliga kommuner. 

Vidare visar tabell 3 att kommunerna i det otraditionella genuskontraktet ger mest utrymme totalt åt 
sociala kategorier i sin översiktsplanering. Till exempel omnämns barnen i hela 62 textstycken hos 
de otraditionella genuskontrakten jämfört med 33 textstycken och 20 textstycken hos övriga. Detta 
beror på att Luleå kommun som ingår i det otraditionella genuskontraktet hade en mer omfattande 
översiktsplan än övriga kommuner. Den bestod utav sex fördjupningsprogram och ett dokument 
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med riktningar vilka alla mer eller mindre enbart behandlade de sociala kategorierna. Barnen och 
även andra sociala kategorier kopplades till var och en utav dessa fördjupningsprogram och fick 
därför väldigt stor plats. 

Vad som går att utläsa här är alltså att barnen och jämställdhet har fått mer utrymme under årens 
lopp, från att ha varit på topp tre listan av de minst prioriterade till att nu vara högst och näst högst 
prioriterade. Samtidigt har tillgänglighet minskat i omfattning, vilket kan styrka Boverkets (2014) 
mening att just tillgängligheten nu får trängas med andra sociala kategorier. 

Antalet sociala kategorier som inkluderats har ökat över tid där varje grupp fått nästan fördubblat 
utrymme. I de äldre översiktsplanerna inkluderades i många fall inga sociala kategorier alls, utan 
innehöll mer tekniska beskrivningar kring hur användningen av mark och vatten ska se ut samtidigt 
som vissa äldre översiktsplaner mestadels bestod utav kartor. Hos kommunerna med otraditionellt 
genuskontrakt har tre av fem kommuner inte inkluderat någon social kategori alls och totalt nämnde 
sju kommuner inga sociala kategorier i sina äldre översiktsplaner. Jämfört med de aktuella 
översiktsplanerna där enbart en kommun inte inkluderat några sociala kategorier alls har alltså en 
tydlig ökning skett över tid. 

Inte bara antal textstycken har undersökts utan även under vilken del av översiktsplanerna som de 
sociala kategorierna främst förekommer.  

Tabell 4. Tabellen visar var i översiktsplanerna från år 1990-2005 som de olika sociala kategorierna behandlas. Tabellen 
visar även fördelningen mellan genuskontrakt 

Social kategori Samtliga Traditionellt 
genuskontrakt

Modernistiskt 
genuskontrakt

Otraditionellt 
genuskontrakt

Mångfald Strategi Konsekvensbeskriv
ning

Strategi/
Genomförande

Strategi

Tillgänglighet Genomförande Strategi/
Genomförande

Strategi/
Genomförande

Genomförande

Ålder Strategi Strategi/
Genomförande

Strategi Strategi/
Genomförande

Jämställdhet Strategi Strategi Strategi -

Barn Strategi Strategi Strategi/
Genomförande

Strategi

Samer Genomförande - - Genomförande
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Tabell 5. Tabellen visar var i översiktsplanerna från år 2013-2015 som de olika sociala kategorierna behandlas. Tabellen 
visar även fördelningen mellan genuskontrakt. 

Tabell 4 och 5 visar alltså under vilka delar som de olika sociala kategorierna förekommer och ser 
man på samtliga översiktsplaner förekommer flest sociala kategorier i de strategiska delarna av 
översiktsplanen, vilket gäller både de äldre och de aktuella översiktsplanerna. I de äldre 
översiktsplanerna kopplas fler sociala kategorier främst till de strategiska delarna än vad som 
framgår i de aktuella översiktsplanerna. Detta kan bero på att de äldre översiktsplanerna är sämre på 
att beskriva vilka sociala kategorier som de mer konkreta lösningarna gynnar. Det kan exempelvis 
framgår att infrastrukturen ska förbättras men det beskrivs inte vidare vilka grupper i samhället som 
gynnas av denna förbättring, vilket de aktuella översiktsplanerna är bättre på att förmedla. Detta 
behöver dock inte innebära att den aktuella översiktsplaneringen faktiskt tar större hänsyn till olika 
grupper i samhället utan enbart att de är bättre på att beskriva till vem handlingarna riktar sig.  

I de äldre översiktsplanerna härleds samer och tillgänglighet till genomförandedelarna och i de 
aktuella översiktsplanerna är det barn och ålder. Det är alltså kring dessa sociala kategorier som mer 
konkreta förslag presenteras. Ekonomisk tillhörighet kopplas starkt ihop med 
konsekvensbeskrivningen i de aktuella översiktsplanerna vilket kan tolkas som att ekonomiskt 
utsatta personer påverkas av de förändringar som översiktsplanen innebär.  

Kommunerna med modernistiskt genuskontrakt sticker här ut genom att nästan enbart ta upp de 
sociala kategorierna i de strategiska delarna av översiktsplanen. Kommunerna med traditionellt 
genuskontrakt och otraditionellt genuskontrakt varierar mer, där några grupper hamnar i 
genomförandedelarna och några i konsekvensbeskrivningen.  

Social kategori Samtliga Traditionellt 
genuskontrakt

Modernistiskt 
genuskontrakt

Otraditionellt 
genuskontrakt

Barn Genomförande Genomförande Strategi Genomförande/
Strategi

Jämställdhet Strategi Strategi Strategi Strategi

Ålder Genomförande Genomförande Strategi Genomförande

Mångfald Strategi Genomförande/
Strategi

Strategi Strategi

Tillgänglighet Strategi Genomförande Strategi Strategi

Ekonomisk 
tillhörighet

Konsekvensbeskriv
ning

Konsekvensbeskriv
ning

Strategi/
Konsekvensberskri
vning

Strategi/
Genomförande/
Konsekvensbeskriv
ning

Samer Strategi Strategi/
Genomförande

- Genomförande

Sexualitet Strategi Strategi Strategi Strategi

Religion Strategi Strategi Strategi Strategi

Hemlösa Strategi - Strategi -
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6.1.3 Jämställdhetens utrymme jämfört med övriga 
Som redan har lyfts fram får jämställdhet relativt övriga sociala kategorier mycket utrymme i 
översiktsplanerna och nämns totalt sett i hela 104 textstycken. Detta gör att det är den sociala 
kategori som får näst störst utrymme av samtliga identifierade sociala kategorier i hela 
undersökningen, bara barnen får större utrymme. I de äldre översiktsplanerna fick jämställdhet 
tvärtom lite utrymme och en klar ökning har därmed skett över tid. Jämfört med övriga grupper har 
alltså jämställdhet fått ökat utrymme medan mångfald och tillgänglighet har minskat.  

Över tid har alltså jämställdhet fått större plats i översiktsplanerna. Tidigare forskning (se Friberg 
(2006); Greed & Reeves (2005)) visar att jämställdhet har fått lite plats i översiktsplaneringen vilket 
detta resultat i viss mån nu motbevisar. Resultatet styrker att jämställdhet i de tidigare 
översiktsplanerna fått nästan minst plats jämfört med övriga sociala kategorier som då inkluderades 
men att i översiktsplaner antagna under de två senaste åren har jämställdheten fått allt större plats. 
Vad detta beror är svårt att besvara här men det verkar som att jämställdhet nu seglat upp till att bli 
allt mer populärt att inkludera. 

Jämställdheten får olika utrymme beroende på vilket genuskontrakt kommunerna har. Kommuner 
med modernistiskt genuskontrakt ger jämställdhet störst utrymme medan kommuner med 
traditionellt genuskontrakt istället ger ålder störst utrymme. Kommunerna med otraditionellt 
genuskontrakt följer den generella uppdelningen och ger barn störst utrymme.  

Jämställdhet skiljer sig dock från barnen och ålder, vilka även de fått stort utrymme i 
översiktsplanerna. Både barn och ålder beskrivs främst i delar av översiktsplanen som rör 
genomförande medan jämställdhet beskrivs i delar som rör strategi. Detta innebär att barn och ålder 
får mer konkreta förslag presenterade medan jämställdhet hamnar i mer övergripande 
målformuleringar och strategiska inriktningar. Detta kan förklaras av att både barn och ålder rör viss 
service i samhället såsom skolor, fritidsutbud och äldreboenden medan jämställdhet inte direkt på 
samma sätt är kopplad till någon direkt samhällsservice och därför blir svårare att formulera mer 
konkreta mål kring 

6.2 Beskrivning av de sociala kategorierna 

6.2.1 Temaindelning 
Efter att ha läst igenom källmaterialet blev det tydligt att vissa mönster kunde hittas i hur de sociala 
kategorierna beskrivs. En första uppdelningen gjordes först kring beskrivningar som rörde den 
fysiska miljön och beskrivningar som rörde mer demokratiska frågor som delaktighet. Inom dessa 
två uppdelningar kunde senare fler teman hittas där fysisk planering, infrastruktur och 
fritidsaktiviteter och hälsa kan kopplas till den fysiska miljön och omsorg, rättigheter och valfrihet, 
sociala kategorier som en resurs och sociala kategorier som ett problem kan kopplas till 
beskrivningar av gruppens delaktighet i samhället. Totalt kunde åtta teman identifieras vilka 
närmare kommer att presenteras nedan. 
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Fysisk planering 
Under temat som berör fysisk planering hittas de sociala kategorier som beskrivs gynnas av en god 
planering av stadens fysiska miljö. Förutom nedan citat där ålder, jämställdhet och tillgänglighet 
presenteras återfinns här även mångfald och i viss mån barnen. Samtliga grupper beskrivs idag 
begränsas i den befintliga fysiska miljön på grund utav på både fysiska och psykiska barriärer. 
Samtliga grupper beskrivs ha en begränsad rörlighet vilket ytterligare förstärker incitamentet att 
förbättra den direkta närmiljön för dessa grupper. Integration beskrivs gynnas av fysisk planering 
genom ett varierat bostadsutbud och förbättrade mötesplatser. Även hemlösheten beskrivs vara 
orsakad av en allt för homogen bostadsmarknad, där för höga hyror och hårda krav från hyresvärdar 
beskrivs påverka den ökande hemlösheten (Malmö stad 2014 s.31).  

Det som är intressant här är att kvinnor beskrivs ha liknande begränsningar och behov som äldre 
och funktionshindrade - nämligen närhet till service och en funktionsblandad stad.  

”Kvinnor är alltså mer gynnade av en samhällsstruktur med korta avstånd, flera 
funktioner i samma område och bra gång-, cykel- och kollektivtrafik.(…) Förslaget 
att ha extern handel (…) några kilometer utanför tätorten medför därmed negativa 
konsekvenser för jämställdheten” (Falkenbergs kommun 2014 s.42).  

”I planering av mark för bostäder för äldre och funktionshindrade är det viktigt att 
hitta strategiska lägen så att tillgängligheten till olika former av service, framför allt 
dagligvaruhandel och mötesplatser maximal, och kan nås av äldre och 
funktionshindrade utan hjälp av andra” (Tjörns kommun 2014 del 1 s.27).  

”Nära tillgång och hög tillgänglighet till offentlighet är viktigt, särskilt för stadens 
äldre och malmöbor med någon form av funktionsnedsättning. Närhet är också en 
viktig aspekt från ett genus- och jämställdhetsperspektiv” (Malmö stad 2014 s.34).  

Infrastruktur 
Under temat som berör infrastruktur hittas de sociala kategorier som beskrivs gynnas av en 
förbättrad trafiksituation. Förutom barn, jämställdhet och ekonomisk tillhörighet som presenteras 
nedan återfinns här även ålder och tillgänglighet. Samtliga grupper beskrivs ha en begränsad 
rörlighet och vara avgränsade till att använda sig utav stadens gång- och cykelnät samt 
kollektivtrafik på grund utav avsaknad till bil. Vad gäller äldre, barn och funktionshindrade beskrivs 
kollektivtrafiken vara det enda sättet att kunna transportera sig. Kvinnor beskrivs ha andra 
transportbehov än män då de beskrivs arbeta närmre hemmet och pendlar således kortare sträckor. 
Jämställdheten beskrivs gynnas av ökad effektivitet i resandet då vardagslivet blir enklare att få 
ihop.  

”För många, till exempel äldre och funktionsnedsatta, är kollektivtrafiken ofta det 
enda sättet att förflytta sig” (Halmstads kommun 2014 s.57).  
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“Transportplanering lyfts fram som ett viktigt område att arbeta med(...) Tiden 
kvinnor och män lägger ner på att resa är ganska lika, men hur man gör det skiljer sig 
åt” (Burlövs kommun 2014 s.153). 

”En jämställd trafikmiljö handlar dessutom om att skapa trygghet i det offentliga 
rummet. (…) Begränsad rörlighet är i allra högsta grad en 
jämställdhetsfråga” (Övertorneå kommun 2014 s.81) 

“Barn till föräldrar med högre inkomster har en högre mobilitet jämfört med barn till 
föräldrar med lägre inkomster, beroende på att de förra oftare har möjlighet att bli 
skjutsade med bil och i större utsträckning äger en cykel” (Falkenbergs kommun 2014 
del 3 s.41). 

Fritidsaktiviteter och hälsa 
Under temat som rör fritidsaktiviteter och hälsa hittas de grupper som beskrivs gynnas av ett 
ökat utbud av fritidsaktiviteter och som beskrivs vara viktiga för att stärka folkhälsan. Här 
beskrivs främst barn och unga vara en prioriterad grupp då en satsning på barnen är en 
långsiktig satsning men även tillgänglighet, jämställdhet, äldre, mångfald och ekonomisk 
tillhörighet återfinns här.  

Kommunerna beskriver att de genom att lägga en bra grund till goda vanor redan i unga åldrar 
får en friskare befolkning på sikt. Luleå kommun beskriver hur barnen i kommunen blivit allt 
mer stillasittande med åren samt hur kvinnor rör sig mindre än männen(Luleå kommun 2013 
Program B s.13). På så vis spelar även jämställdhet roll för folkhälsan. Vissa kommuner 
nämner att mer satsningar bör göras på just flickor, där förbättrade ridanläggningar nämns 
som lösning på detta problem (Strömsunds kommun 2014 s.13; Övertorneå kommun 1993 
3:2).  

Vikten av att tillgänglighetsanpassa fritidsanläggningar beskrivs även som viktigt för att alla 
medborgare ska kunna ha en aktiv fritid och tillgång till rekreation. Att förbättra 
tillgängligheten gäller även de äldre, där viss anpassning såsom fler parkbänkar bör göras av 
rekreationsstråk för att locka till ökad fysisk aktivitet (Arvidsjaurs kommun 2014 s.16).  

”Barnen i Malmö växer upp i en stimulerande miljö - nära parker och naturområden 
att utforska och där man kan utveckla motorik och koordination” (Malmö stad 2014 s.
12). 

“Det finns ett samband mellan god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk 
och social trygghet (...) jämställdhet och rättvisa” (Halmstads kommun 2015 s.219). 

”Förutom att utbudet av aktiviteter ska vara variationsrikt förutsätts att det är jämställt 
och bidrar till integration och mångfald” (Arvidsjaurs kommun 2014 s.15).  
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Omsorg 
Under detta tema beskrivs äldre och funktionshindrade ha ett omsorgsbehov som skiljer sig 
från övriga grupper. Stor vikt läggs på att dessa grupper ska kunna bo kvar i sina 
bostadsområden och inte behöva flytta till särskilda boenden i onödan.  

”Kommunens hemvård i den egna bostaden syftar till att stödja personer som på 
grund utav ålder (…) inte klarar av de vardagliga sysslorna i hemmet eller sin 
personliga omvårdnad” (Aneby kommun 2013 s.11). 

”Personer med funktionsnedsättning ska få olika former av stöd för att underlätta 
boendet, bryta isoleringen, hjälp med personlig omvårdnad, deltagande i samhällslivet 
och i fritidsaktiviteter” (Övertorneå kommun 2014 s.56). 

Rättigheter och valfrihet 
Här återfinns de sociala kategorier som beskrivs ha begränsade rättigheter och valfrihet jämfört med 
resten av samhället. Samtliga sociala kategorier beskrivs någon gång tillhöra detta tema vilket inte 
är så konstigt med tanke på att själva definitionen av en social kategori är att på något sätt bli 
diskriminerad i samhället. Barn och kvinnor kopplas ihop med delaktighet just i 
planeringsprocessen.  Barn omnämns som en viktig grupp att inkludera i samhällsplaneringen, inte 
minst för att följa FN:s barnkonvention. Barnen har rätt att komma i första rummet i frågor som 
berör dem och har även rätt att uttala sig i dessa fall. Även kvinnor beskrivs stå utanför 
planeringsprocessen, då det främst är män som deltar i samrådsmöten. 

Tillgänglighet, ålder, mångfald, samer, sexualitet kopplas ihop med delaktighet i samhällslivet och 
övriga demokratiska processer såsom röstning. Falkenbergs kommun beskriver hur människor kan 
ha olika enkelt att dela i det demokratiska samhället på grund utav språkförbistringar och kulturella 
skillnader.  

Valfrihet kopplas ihop med ekonomiska möjligheter framför allt vad gäller barn. Barn till föräldrar 
med lägre inkomst beskrivs således ha mindre valfrihet än familjer med högre inkomst, valfriheten 
beskrivs främst handla om fritidsaktiviteter. Till valfrihet kopplas även kvinnor.  

”Kommunen vill verka för att samebyarnas verksamhetsområde breddas och att 
rovdjurspolitiken anpassas efter rennäringens intressen. Detta kommer att leda till ett 
mer rättvist samhälle” (Arvidsjaurs kommun 2014 s.13).  

”Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid åtgärder som rör barn, enligt 
FN:s barnkonvention. Detta gäller också vid fysisk planering” (Gnosjö kommun 
2015 s.21). 

“Ett tillgängligt Halmstad för alla betyder ett samhälle som på olika plan fysiskt, 
socialt och informationsmässigt lättillgängligt. Det främjar alla medborgares 
rörelsefrihet, påverkansmöjligheter och upplevelse av delaktighet” (Halmstads 
kommun 2015 s.34). 
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”Män och kvinnor har idag fortfarande delvis olika livsvillkor. Kvinnor har generellt 
sett svagare ekonomiska förutsättningar och därmed i många sammanhang mer 
begränsade valmöjligheter” (Tjörns kommun 2014 s.6). 

Sociala kategorier som en resurs 
Under detta tema hittas de grupper som beskrivs utgöra en resurs för kommunerna. Här 
återfinns mångfald och samer. Mångfald och integration beskrivs vara både tillväxtfaktorer, 
en ökad attraktionskraft och ett sätt att få kommunernas invånarantal att växa. Denna 
beskrivning återfinns dock enbart i kommuner med ett traditionellt genuskontrakt, dessa 
kommuner beskriver även hur utflyttningen i kommunerna är stor samtidigt som andelen äldre 
ökar.  

Samerna beskrivs utgöra en unik del av kommunerna vilket kan leda till en ökad besöksnäring 
och ett bredare kulturutbud.  

“Gnosjö är en kommun som vuxit och byggt sin storhet på att vara en öppen och 
välkomnande kommun, som med öppna armar tagit emot nya kommuninvånare från 
andra länder och världsdelar. Genom invandring har kommunens industrier kunnat 
fortsätta utvecklas, producera och växa. Genom invandring har kommunen också 
kunnat öka sin befolkning och därigenom möjliggjort för oss att förbli en egen 
kommun(…)” (Gnosjö kommun 2015 s.20). 

”Att arbeta med integration är viktigt och ska prioriteras högt. Det är känt sedan länge 
att kommunens invånarantal sjunker och att befolkningen blir allt äldre, vilket ökar 
utgifterna. För att påverka denna utveckling är det viktigt att alla arbetar för att 
inspirera nyanlända att bo kvar i kommunen” (Arvidsjaurs kommun 2014 s.60). 

”Ett område som är rikt på mångfald(…) är också ett område som är roligt och 
intressant att vistas i och som ökar områdets attraktionskraft och 
tillväxtpotential” (Övertorneå kommun 2014 s.80).  

”Rennäringen är en tillgång som har stor potential i utvecklingen av besöksnäringen i 
kommunen” (Haparanda kommun 2014 s.52).  

Sociala kategorier som ett problem 
Här återfinns de sociala kategorier som beskrivs utgöra ett problem för kommunerna. Här återfinns 
mångfald, äldre och jämställdhet. Segregationen i kommunerna beskrivs vara ett problem som med 
ingrepp i den fysiska miljön kan åtgärdas. I de aktuella översiktsplanerna beskrivs denna 
problemformuleringen inte rätt ut utan beskrivs främst tillhöra frågor som rör fysisk planering. 
Dock beskriver kommunerna att målet är att i framtiden ha en integrerad stad vilket antyder att så 
inte är fallet idag. I vissa av de äldre översiktsplanerna hittas dock en mer direkt 
problemformulering kring mångfald där etnisk bakgrund mer direkt pekas ut att höra ihop med 
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isolering och utanförskap. Denna problembeskrivning återfinns främst hos kommunerna med 
modernistiskt genuskontraktet. 

Även äldre beskrivs utgöra ett problem, då andelen äldre ökar samtidigt som andelen yngre och 
förvärvsarbetare minskar i vissa kommuner. Problembeskrivningen av de äldre handlar främst om 
kostnader för kommunerna. Detta återfinns främst hos kommuner med traditionellt och 
otraditionellt genuskontrakt.  

Genustillhörighet är något som även det kopplas samman med problem i vissa kommuner. Kvinnor 
beskrivs vara den grupp som främst flyttar från kommunerna och män beskrivs ha låg utbildning 
vilket kan utgöra ett problem för framtidens utveckling.  

”Alla delar av staden ska vara attraktiva att bosätta sig i och ett viktigt mål är att 
minska segregation och utanförskap” (Malmö stad 2014 s.16-17). 

”Den socioekonomiska segregationen har därmed också ett starkt inslag av etnisk 
sådan med risk för ökad isolering, växande utanförskap och ett socialt arv som hotar 
att gå vidare till nya generationer” (Malmö stad 2005 s.8). 

”Det mångkulturella samhället har många positiva aspekter, men dessa kommer även 
att kräva insatser från kommunen för att förbli positiva” (Burlövs kommun 1998 s.
19). 

”Den demografiska utvecklingen visar på en allt ökande andel äldre. Samtidigt är det 
de yngre som i störst utsträckning lämnar kommunen. Konsekvenserna av en skev 
befolkningskurva är bland andra ökade kommunala kostnader och minskad 
attraktivitet” (Luleå kommun 2013 program D s.10). 

”Ett allvarligt hot mot kommunen är utflyttningen av unga kvinnor. Anledningen till 
utflyttning är brist på arbete och utbildningsmöjligheter men kan även bero på att man 
vill flytta ifrån och överge den mansdominerade och mansinspirerade miljön i 
kommunen(…)” (Övertorneå kommun 1992 3:2).  

6.2.3 Beskrivning av jämställdhet jämfört med övriga 
Beskrivningen av jämställdhet har både likheter och olikheter jämfört med övriga sociala kategorier. 
Jämställdhet återfinns i teman som rör fysisk planering, infrastruktur, fritidsaktiviteter och hälsa, 
rättigheter och valfrihet samt beskrivs vara ett problem. På så vis inkluderas det i nästan alla teman 
som identifierats ovan och kan därför kopplas till de flesta övriga grupper. 

Dock finns det några likheter som sticker ut. Jämställdhet beskrivs på liknande sätt vad gäller 
tillgänglighet och äldre vad gäller den fysiska planeringen. Här kopplas jämställdhet samman med 
vikten av närhet till service och en funktionsblandad stad. Kvinnor beskrivs därmed ha samma eller 
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liknande behov som äldre och funktionshindrade vilket är grupper som är fysiskt begränsade i sin 
rörlighet. Jämställdhet beskrivs vidare på liknande sätt som tillgänglighet, äldre, ekonomiskt utsatta 
och barn vad gäller infrastruktur. Återigen beskrivs kvinnor ha en begränsad rörlighet och vara lika 
beroende av bra gång- och cykelbanor och kollektivtrafik som barn, funktionshindrade, äldre och 
personer med mindre inkomst. Kvinnor kopplas därmed samman med grupper som inte är kapabla 
att köra bil på grund utav fysiska begränsningar och ålder.  

Även om jämställdhet ingår i samma teman som mångfald på många platser skiljer sig 
beskrivningen av dessa grupper åt. Mångfald och integration beskrivs inte på samma sätt ha en 
begränsad rörlighet i staden då beskrivningen i många fall vill skapa fler mötesplatser för denna 
grupp och på så vis öka gruppens rörlighet. Det presenteras fler konkreta förslag vad gäller att lösa 
segregation och öka integrationen än vad det gör för att öka jämställdheten. Kommunerna vill i 
många fall skapa en offentlig miljö och en bostadsmiljö som är attraktiv för alla när de beskriver 
mångfald men när beskrivningen istället gäller jämställdhet ska en offentlig miljö skapas för att 
skydda kvinnor från otrygghet. 

Jämställdhet beskrivs även påverka folkhälsan. De kommuner som vill göra mer inriktade 
satsningar på just flickor nämner att förbättrade ridmöjligheter är viktigt. Övriga sociala kategorier 
beskrivs inte på samma sätt ha ett så urskiljt fritidsintresse.  

Kvinnor och barn beskrivs lika vad gäller delaktighet i planeringsprocessen där dessa grupper anses 
stå utanför. Övriga sociala kategorier beskrivs mer röra den övriga demokratiska processen.  

6.2.2 Beskrivning av sociala kategorier över tid 
Jämställdhet har tydligt fått mer utrymme i översiktsplaneringen över tid. Tillsammans med barnen 
har jämställdhet ökat rejält i utrymme i översiktsplanerna över tid. Hur jämställdhet har beskrivits 
över tid är dock svårare att dra någon slutsats kring eftersom jämställdhet i mindre mån blev 
inkluderat i de äldre översiktsplanerna.  

Den skillnad som skett över tid vad gäller beskrivningen av de sociala kategorierna har i viss mån 
presenterats ovan. Skillnaden gäller främst hur mångfald har beskrivits där vissa kommuner använt 
ett annat språkbruk kring problembeskrivningen. I de aktuella översiktsplanerna beskrivs 
mångfaldsproblematiken bero på segregation men ingen specifik grupp pekas ut. I de äldre 
översiktsplanerna i dessa kommuner pekas dock invandrargrupper direkt ut som orsaken till 
segregation. 

Den övriga skillnad som återfinns över tid är att de sociala kategorierna främst beskrivs röra den 
fysiska planeringen. Beskrivningarna rör alltså i de äldre översiktsplanerna inte demokrati och 
deltagarfrågor på samma sätt som i de aktuella översiktsplanerna. Vidare kan det nämnas i de äldre 
översiktsplanerna att exempelvis cykel- och gångvägar ska förbättras men denna åtgärd kopplas inte 
till en specifik social kategori. I de aktuella översiktsplanerna beskrivs sådana åtgärder i termer som 
att förbättra skolvägarna för barn eller förbättra för andra sociala kategorier som inte har tillgång till 
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bil såsom kvinnor och äldre. Även om de äldre översiktsplanerna alltså nämner liknande åtgärder är 
det inte lika noga med att koppla detta till en viss social kategori.  

Vidare är vissa äldre översiktsplaner inte lika bra på att precisera vad de menar med olika begrepp. 
Exempelvis har Gnosjö kommun i sin översiktsplan från år 2001 rubriken ”trivsel, tillgänglighet 
och jämställdhet” men i själva brödtexten beskrivs inte jämställdheten vidare. I detta fall kan då inte 
beskrivningen av jämställdhet analyseras vidare eftersom begreppet aldrig utvecklas närmare.  

6.2.4 Genuskontraktets betydelse 
Hur de olika sociala kategorierna beskrivs skiljer sig i viss mån mellan kommunerna i de olika 
genuskontrakten. Hos kommunerna i det traditionella och det modernistiska genuskontraktet har 
relativt tydliga mönster gått att se medan det hos kommunerna i det otraditionella genuskontraktet 
har skiljt sig åt mer mellan inbördes kommuner kring hur de sociala kategorierna har beskrivits. 
Därför kommer nedan diskussion främst att röra det traditionella och det modernistiska 
genuskontraktet.  

Hur jämställdhet generellt beskrivs behandlas ovan men inom de olika genuskontraktet skiljer sig 
detta åt. På det övergripande planet går att se att jämställdhet i större utsträckning inkluderas i 
översiktsplanerna med ett modernistiskt genuskontrakt än i övriga. Kommunerna i det traditionella 
genuskontraktet ger minst plats åt jämställdhet som generellt sett får näst mest utrymme av alla 
sociala kategorier i översiktsplaneringen men hos kommunerna i det traditionella genuskontraktet 
står bakom ålder, tillgänglighet och mångfald.  

Det finns vissa skillnader i hur kommunerna i de olika genuskontrakten beskriver jämställdhet. Det 
är främst kommuner i det modernistiska och det otraditionella genuskontraktet som beskriver att 
jämställdhet även är en rättighet och valfrihetsfråga medan det traditionella genuskontraktet främst 
beskriver hur jämställdhet hör samman med fysisk planering och infrastruktur. Denna beskrivning 
återfinns även hos övriga kommuner, alltså ger kommunerna i det modernistiska och det 
otraditionella genuskontraktet en mer bredd i sin beskrivning av jämställdhet.  

Den största skillnaden i hur de olika kommunerna beskriver de sociala kategorierna gäller dock 
mångfald. Här beskriver kommunerna i det modernistiska genuskontraktet mångfald och integration 
som ett problem, som något som måste lösas genom olika åtgärder i den fysiska miljön. Städerna 
beskrivs vara segregerade och även om språkbruket har blivit mindre stigmatiserande över tid 
återfinns en problemformulering kring segregation och mångfald.  

I kommunerna som tillhör det traditionella genuskontraktet däremot är tonen annorlunda. Dessa 
kommuner brottas med andra problem, där utflyttning och en allt ökande äldre befolkning beskrivs 
öka kostnaderna. Mångfald och invandring beskrivs därför vara en del av en lösning, där ny 
arbetskraft kan komma att invandra till kommunen och på så vis öka de kommunala intäkterna och 
säkra upp den framtida välfärden. Kommunerna i det traditionella genuskontraktet ser alltså 
mångfald som något som berikar kommunen och som kan få dessa kommuner att leva vidare. 
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Invandring kopplas således ihop med något positivt medan det hos kommunerna i det modernistiska 
genuskontraktet kopplas ihop med något negativt.  

Som precis nämndes står kommunerna i det traditionella genuskontraktet inför en åldrande 
befolkning. Även detta beskrivs utgöra ett problem för dessa kommuner vilket kan förklara varför 
störst utrymme har lagts på just ålder i dessa kommuners översiktsplaner. Vidare beskrivs kvinnor i 
vissa fall även utgöra ett problem då det främst är de som väljer att lämna kommunen till förmån för 
högre utbildning och arbete på annan ort. Hos kommunerna i det modernistiska genuskontraktet 
återfinns inte denna problembeskrivning kring de äldre och kvinnor.  

Tittar man enbart på de äldre översiktsplanerna, alltså den/de som föregår den senast antagna, 
återfinns en större skillnad mellan de olika genuskontrakten. Hos kommunerna med traditionellt 
genuskontrakt inkluderas färre sociala kategorier än hos kommunerna med modernistiskt 
genuskontrakt. Hos kommunerna med otraditionellt genuskontrakt har tre av fem kommuner inte 
inkluderat någon social kategori alls. Många av dessa kommuners äldre översiktsplaner bestod 
enbart av kartor och de som hade text var av mer teknisk karaktär.  
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7. DISKUSSION & ANALYS 

De sociala kategoriernas utrymme 
Syften med den har studien är att undersöka hur jämställdhet behandlas jämfört med andra sociala 
kategorier samt om detta skiljer sig åt beroende på vilken typ av kommun som översiktsplanen 
tillhör. Den tidigare forskningen har visat att jämställdhet fått lite utrymme i översiktsplaneringen 
(Friberg 2006) och att översiktsplaneringen tenderar att vara genusneutral (Larsson 2006). Denna 
forskning har främst undersökt jämställdhet isolerat utan att jämföra med övriga sociala kategorier 
som inkluderas i översiktsplaneringen. Det resultat som presenteras ovan stämmer inte helt in på 
den bild som den tidigare forskningen målar upp. Jämfört med övriga sociala kategorier får 
jämställdhet relativt stor plats i översiktsplaneringen. Att som Friberg år 2006 visade att ett fåtal 
kommuner inkluderat jämställdhet kan även gälla andra sociala kategorier. Kanske var det så att ett 
fåtal inkluderade några sociala kategorier alls, vilket gör att jämställdhet snarare innefattas i en 
generell blindhet för sociala kategorier än en preciserad blindhet för jämställdhet.  

Phoenix (2006) hade identifierat att 14 sociala kategorier kan ingå i en intersektionell analys, i 
denna undersökning identifierades tio. Samtliga av vilka Walby & Armstrong (2011) beskriver som 
de vanligaste diskrimineringsgrunderna finns med i översiktsplanerna men även samer och hemlösa. 
Detta visar på vikten av att använda ett öppet förhållningssätt eftersom vilka sociala kategorier som 
kan inkluderas är beroende av studiens kontext. I det här fallet undersöks översiktsplaneringen 
vilken rör mark- och vattenanvändning vilket gör att hemlösa och även samer berörs. Hade ett annat 
urval gjorts på översiktsplanerna hade eventuellt samer inte inkluderats då enbart de kommuner som 
fungerar som ett samiskt förvaltningsområde berör denna sociala kategori. På så vis får även vilka 
sociala kategorier som är relevanta för en studie även en tydlig geografisk kontext.  

Bland de tio definierade sociala kategorierna i översiktsplanerna ges olika utrymme. Greed & 
Reeves menar att jämställdhet har fått stå tillbaka gentemot andra sociala kategorier vilket den här 
studien dock motbevisar. Jämställdhet får i de aktuella översiktsplanerna näst mest utrymme av 
samtliga sociala kategorier. Istället får Brown (2012) medhåll i att sexualitet och religion fått lite 
utrymme. Dessa grupper omnämns flera gånger men beskrivs aldrig mer ingående. Även klass, eller 
som det här benämns: ekonomisk tillhörighet, får relativt lite utrymme i översiktsplanerna. På så vis 
stöds Philips (2005) och Walby et al (2012) i att ekonomisk tillhörighet får mindre utrymme än 
övriga sociala kategorier. 

De sociala kategorierna har omnämnts i lite olika delar i översiktsplanerna. Ett visst mönster som 
dock visats är att kommunerna med modernistiskt genuskontrakt tenderar att vara av mer strategisk 
karaktär, eller åtminstone inkludera sociala kategorier i de mer strategiska delarna i stor 
utsträckning. Vad detta beror på är inte inom ramarna för denna studie, men det går att anta att ju 
fler invånare en kommun har desto större frågor som kräver ett mer strategiskt grepp finns.  

Tidsaspekten spelar stor roll för hur stort utrymme de sociala kategorierna får. Hade enbart studien 
genomförts på de äldre översiktsplanerna hade den tidigare forskningen fått större stöd eftersom 
jämställdhet då fick litet utrymme jämfört med övriga sociala kategorier. Över tid har även barnen 
fått allt större utrymme. Vad detta beror på visar inte resultatet men det verkar som om barn och 
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jämställdhet har blivit hetare frågor inom planeringen. Enligt Walby et al (2012a) får en social 
kategori större tyngd om den backas upp av lagstiftning, eventuellt kan införandet av FN:s 
barnkonvention spela in här. Att jämställdhet får större utrymme kan höra samman med hur Philips 
(2005) beskrev att jämställdhet fått allt större uppmärksamhet både medialt och i 
policysammanhang.  

I introduktionen beskrivs att perspektivträngsel kan uppstå om allt för många mål och grupper 
trängs om samma utrymme. I översiktsplaneringen har antal sociala kategorier ökat över tid, från 
sex till tio. Över tid har även jämställdhet och barn fått större utrymme samtidigt som tillgänglighet 
har minskat. Detta stämmer överens med vad Boverket (2014) beskriver om tillgänglighetens 
position gentemot just barn och jämställdhet. Det är dock svårt att avgöra om perspektivträngsel är 
orsaken till att tillgänglighet får mindre utrymme i översiktsplaneringen. Detta beror på vad man 
lägger i perspektivträngsel som begrepp. Tillgänglighet har fått ett ökat utrymme jämfört med 
tidigare och förekommer alltså oftare i dagens översiktsplaner än i de äldre. Däremot har 
tillgänglighet inte ökat lika mycket som jämställdhet och barn vilket gör att det i relation med dem 
får mindre utrymme.  

Tolkar man perspektivträngsel som att en social kategori får minskat utrymme kan man alltså inte 
säga att perspektivträngsel har uppstått. Tolkas det däremot som att en social kategori får mindre 
ökat utrymme än övriga sociala kategorier skulle det gå att säga att perspektivträngsel här har 
uppstått.   

De sociala kategoriernas beskrivning 
Den forskning som Hancock (2007) har genomfört kring hur statsvetenskapen behandlat olika 
sociala kategorier går i viss mån att applicera på denna studien. Kommunerna beskriver enligt 
Hancocks uppdelning de sociala kategorierna på ett ensidigt sätt eftersom deras medlemsskara 
beskrivs vara uniform, och de olika kategoriernas identitet som vara statisk och oföränderlig. 
Kvinnor beskrivs enbart som en könstillhörighet oavsett lön, fysisk förmåga, ålder, etnicitet och så 
vidare. Detta gäller även de övriga sociala kategorierna. Funktionshindrade beskrivs enbart vara 
funktionshindrade, äldre enbart äldre och invandrare enbart invandrare.  

Det är enbart barnen som ges en mer diversifierad beskrivning där skillnader görs på flickor och 
pojkar samt barn som kommer från olika ekonomiska förhållanden. Barnen är alltså den enda 
gruppen som faktiskt kopplas ihop med en annan social kategori. Kommunerna beskriver dessa 
grupper som extra utsatta, att barn till föräldrar med lägre inkomst är mer utsatta än barn till 
föräldrar med högre inkomst. På så vis ses barnen som mer diskriminerade då de här ingår i fler 
diskrimineringsgrunder, vilket stämmer överens med hur grupper vanligtvis behandlas enligt 
Squires (2009).   

Nästa steg i Hancocks beskrivning skulle ha varit att beskrivit de sociala kategorierna på ett 
mångsidigt sätt genom att fler än en grupp inkluderats. Detta har dock skett i översiktsplanerna men 
till skillnad från Hancocks uppdelning får inte alla grupper lika utrymme. Vidare behandlas enbart 
de sociala kategorierna ur ett strukturellt perspektiv vilket kan förklaras av att översiktsplanerna rör 
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en mer strategisk nivå. Problem som utanförskap, ojämställdhet och barnfattigdom berörs inte på en 
individnivå utan riktar sig istället på mer övergripande frågor. 

Studiens resultat stödjer det som Molina (2007) beskriver som att vilken grupptilhörighet man har 
påverkar vilka rum man välkomnas i eftersom de sociala kategorierna inte enbart går att koppla till 
de olika teman som presenteras ovan, utan även till olika rum. Det beskrivs att offentliga platser inte 
är utformade för exempelvis kvinnor, funktionshindrade och personer med utländsk bakgrund. 
Därför behövs dessa platser anpassas så att även dessa grupper känner sig mer välkomna. Kvinnor, 
barn, funktionshindrade och äldre kopplas även ihop med infrastruktur, en plats som nästan beskrivs 
vara avsedd för dessa grupper. Vad gäller fritidsaktiviteter menar kommunerna att vilka aktiviteter 
som en deltar i beror på ens kön och ekonomisk bakgrund. Här beskrivs att inte alla barn kan delta, 
och på så vis inte välkomnas in i alla aktiviteter samt att flickor efterfrågar andra arenor än pojkar. 

Att de olika grupperna kopplas samman med olika rum är intressant att undersöka vidare. Enligt 
Brown (2012) och Valentine (2007) påverkas ens identitets uttryck beroende på vilket rum man är i. 
Eftersom översiktsplanerna för det mesta behandlar det offentliga rummet blir dock de olika 
gruppernas identitet ständigt ihopkopplade med mötesplatser, infrastruktur, rekreationsområden och 
så vidare. På så vis ges enbart en bild av hur de olika sociala kategoriernas identiteter kan komma 
till uttryck. Kvinnor beskrivs vara otrygga i den offentliga miljön - därför beskrivs de enbart vara 
otrygga. Funktionshindrade beskrivs uppleva fysiska hinder i den offentliga miljön - därför beskrivs 
de alltid uppleva fysiska hinder. Dock menar Lacey et al (2013) att grupper behandlas olika 
beroende på var de befinner sig. Även om kvinnor i större utsträckning upplever otrygghet i de 
offentliga miljöerna än män blir den en skev bild att måla upp att kvinnor alltid är mer otrygga än 
männen. I en annan miljö kan förhållande vara det motsatta. Funktionshindrade, barn och äldre 
beskrivs i översiktsplanerna alltid vara i behov utav omsorg, hjälp och av andra bli inkluderade i 
samhället. Detta stämmer såklart inte alltid in på den verklighet som finns. 

Mångfald är den sociala kategori som beskrivs mest olika av de olika kommunerna. Av 
kommunerna i det traditionella genuskontraktet beskrivs invandring och mångfald vara väsentligt 
för kommunernas överlevnad, vilket inte stämmer överens med vad Molina beskriver som att 
invandrarskap ses som något som innebär rotlöshet och svårigheten att välkomnas in i samhället 
(Molina 2007). Istället målar dessa kommuner upp en positiv bild över hur invandringen har kunnat 
hålla igång industrier och bidrar till att öka kommunernas attraktivitet. 

Kommunerna i det modernistiska genuskontraktet ger däremot en annan bild av mångfald, där 
problem med segregation och utanförskap målas upp. Som nämns ovan har denna beskrivning 
förändrats från att ha varit rent stigmatiserande och utmålat invandring som direkt kopplat till 
sociala problem, till att nu istället omnämna problemen med segregation som något kopplat till den 
fysiska planeringen. Många kommuner beskriver hur ingrepp i den fysiska miljön, såsom bättre 
mötesplatser, överbryggande gång- och cykelvägar och blandat bostadsutbud är lösningar på den 
brist på integration som kommunerna målar upp. På så vis ges segregationen en förklaring som 
handlar om faktorer i den fysiska miljön, medan Molina menar att diskussionen bör handla om den 
strukturella diskriminering som finns (Molina 2007). 
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Som diskuterades ovan är det vissa grupper som inte får något utrymme i översiktsplanerna, men de 
som främst saknas är majoritetsgrupperna. Översiktsplanerna nämner inte hur män, friska, rika eller 
personer födda i Sverige förhåller sig till mötesplatser, infrastruktur, delaktighet eller beskriver de 
som ett problem eller en resurs. Falkenbergs kommun nämner att samrådsprocessen tenderar att 
domineras av högutbildade män, men det först efter att Länsstyrelsen skrivit en påminnelse om 
detta i sitt yttrande. Övertorneå kommun beskrev i sin översiktsplan från 1993 att kvinnor lämnar 
kommunen på grund utav den mansdominerande kultur som fanns i kommunen. Det är dock enbart 
här som även mannens ansvar lyfts fram. Att fokus tenderar att hamna på minoritetsgrupperna 
menar Christensen & Jensen (2012) är vanligt. Genom att översiktsplanerna helt bortser från det 
som Christensen & Jensen beskriver som vithetsnorm och maskulinitetsnorm läggs ansvaret på att 
lösa den situation som uppkommit enbart på minoritetsgrupperna.  

Istället för att undersöka de förhållanden som har orsakat ojämlikheten uppstår en tystnad kring 
dessa maktförhållanden (Molina 2007). Av de kommuner som beskriver mångfald som ett problem 
beskriver oftast att det är vissa områden som är segregerade från andra och att integrationen bör 
öka. Det framgår dock inte hur resterande områden ska bli mer öppna för att öka mångfalden. 
Enbart Falkenbergs kommun för ett resonemang kring att var nyproducerade bostäder förläggs 
innebär att ett område ökar i attraktivitet på bekostnad av ett annat. Denna typ av maktanalys kring 
rummet saknas annars. 

Även om översiktsplanerna riktar in sig på ett mer strukturellt perspektiv och en mer övergripande 
nivå missar översiktsplanerna att ta med de institutionella faktorer som påverkar de sociala 
kategoriernas utsatthet. Detta kan enligt De los Reyes & Mulinari (2005) leda att det blir svårt att 
formulera strategier för att få igenom en förändring. Detta kan sägas återfinnas i 
översiktsplaneringen då få strategier har skapats för att förändra de institutionella faktorerna. I de 
fall då detta har nämnts har inga lösningar på problemen presenterats.  

Avslutningsvis vad gäller diskussionen kring hur de sociala kategorierna beskrivs är det intressant 
att se att beskrivningen av jämställdhet så väl sammanfaller med beskrivningen av barn, ålder och 
funktionshindrade. Här menas inte att barn, ålder och funktionsnedsatta är mer utsatta än kvinnor 
men diskrimineringsgrunden för dessa grupper ser annorlunda ut. Barn och unga har inte samma 
mognadsgrad och funktionsnedsatta och äldre har mindre rörlighet på grund av sin fysiska förmåga.  
Även vissa nya svenskar kan stå utanför samhället på grund utav språkförbristningar och kulturella 
barriärer. Kvinnor skiljer sig här åt då det enbart är deras könstillhörighet som kan vara orsaken till 
att stå utanför samhället.  

De sociala kategorierna och genuskontrakten 
Som nämndes ovan har jämställdhet generellt fått större plats över tid oavsett vilket genuskontrakt 
som kommunerna har. Dock har kommunerna i det modernistiska genuskontraktet gett mest 
utrymme till jämställdheten till skillnad från kommuner med traditionellt genuskontrakt som istället 
satsat på ålder och barn. Teorierna kring genuskontrakt beskriver hur bland annat förhållandena ser 
ut mellan kvinnor och män i samhällets olika skikt och en antydan har gjorts i den här studien att 
kommuner med ett modernistiskt genuskontrakt utifrån Forsbergs (1997) teorier borde behandla 
jämställdhet annorlunda än övriga. Jag skriver annorlunda eftersom det är svårt att genomföra en 
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värdering hur jämställdhet behandlas enbart utifrån att studera översiktsplaner, men kommuner med 
modernistiskt genuskontrakt kan antas ge mer utrymme åt jämställdhet och beskriva det på ett mer 
nyanserat vis.  
 
Denna skillnad har uppkommit vad gäller beskrivningen av jämställdhet då det är kommuner med 
modernistiskt genuskontrakt som ger jämställdhet mest utrymme men också är de som främst 
beskriver vikten av att inkludera kvinnor mer i beslutsprocesser. Även övriga grupper beskrivs på 
ett logiskt vis kopplat till deras genuskontrakt. Att det är kommunerna med traditionellt 
genuskontrakt som ser mångfald som en resurs och äldre som ett problem hör ihop med att dessa 
kommuner fortfarande har större utflyttning än inflyttning, precis som Forsberg beskrev dem på 
slutet utan 90-talet. Eftersom ingen större ekonomisk förändring har skett över de senaste tjugo åren 
kan man anta att genuskontrakten mer eller mindre kommer att se lika ut även framöver.  

Det är dock svårt att dra några vidare slutsatser kring hur väl genuskontrakten stämmer in på 
respektive kommuntyp i dagsläget. Detta är inte heller syftet med den här studien. De slutsatser som 
går att dra är att det finns vissa skillnader mellan olika kommuner och att detta sammanfaller med 
den indelning som har gjort utifrån genuskontraktstyp.  

Att det inte skiljer sig åt mer mellan de olika genuskontraktet kan bero på att kommunerna även 
agerar inom inom en viss regionstruktur. Exempelvis nämner Tjörns kommun mycket om 
jämställdhet och andra sociala kategorier i anslutning till vilka strategiska målsättningar Västra 
Götalandsregionen har. På så vis påverkar denna regionbildning hur kommunen behandlar de 
sociala kategorierna.Vidare kan kommunerna ta upp jämställdhet eller andra sociala kategorier i 
andra dokument än dem som har studerats här. På så vis går det inte att få en helhetsbild kring hur 
kommuner med olika genuskontrakt behandlar jämställdhet överlag.  
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8. SLUTSATSER & VIDARE FORSKNING  

Vilka olika sociala kategorier har inkluderats i översiktsplanerna? 
Totalt identifierades tio sociala kategorier utifrån de kriterier som diskuterats i metodkapitlet 
nämligen: mångfald, jämställdhet, ålder, barn, tillgänglighet, ekonomisk tillhörighet, samer, 
hemlösa, sexualitet och religion. Enbart en kommun hade inte inkluderat några sociala kategorier i 
sin översiktsplanering. I de gamla översiktsplanerna inkluderades sex sociala kategorier: mångfald, 
tillgänglighet, ålder, jämställdhet, barn och samer. Antalet inkluderade sociala kategorier har således 
ökat över tid.  

Har jämställdhet fått samma utrymme som övriga sociala kategorier i översiktsplanerna? 
Jämställdhet får relativt stort utrymme i översiktsplanerna jämfört med övriga sociala kategorier. 
Det är bara barnen som får större utrymme och på så vis är alltså jämställdhet en social kategori 
som ges stort utrymme i dagens översiktsplanering. Detta skiljer sig dock åt mellan kommunerna i 
de olika genuskontrakten, där kommuner med ett modernistiskt och ett otraditionellt genuskontraktt 
ger jämställdhet stort utrymme medan kommuner med ett traditionellt genuskontrakt sätter ålder, 
tillgänglighet och mångfald före.  

I de äldre översiktsplanerna får jämställdhet lite utrymme jämfört med de övriga sociala 
kategorierna. Här verkar en förskjutning ha skett med tiden från att ge jämställdhet lite utrymme till 
dagens ökning. Istället har tillgänglighet fått mindre utrymme över tid. Även barnen har ökat sitt 
utrymme i översiktsplaneringen.  

Har beskrivningen av jämställdhet skiljts sig åt jämfört med övriga sociala kategorier i 
översiktsplanerna? 
Jämställdhet beskrivs främst beröra frågor som rör trafikplanering, stadens och de offentliga 
platsernas utformning, trygghet och förbättring av vardagslivet. 

Jämställdhet beskrivs på liknande sätt vad gäller tillgänglighet och äldre vad gäller den fysiska 
planeringen. Här kopplas jämställdhet samman med vikten av närhet till service och en 
funktionsblandad stad. Kvinnor beskrivs därmed ha samma eller liknande behov som äldre och 
funktionshindrade vilket är grupper som är fysiskt begränsade i sin rörlighet. Jämställdhet beskrivs 
vidare på liknande sätt som tillgänglighet, äldre, ekonomiskt utsatta och barn vad gäller 
infrastruktur. 

Jämställdhet skiljer sig från beskrivningen av mångfald då det presenteras fler konkreta förslag vad 
gäller att lösa segregation och öka integrationen än vad det gör för att öka jämställdheten. 
Kommunerna vill i många fall skapa en offentlig miljö och en bostadsmiljö som är attraktiv för alla 
när de beskriver mångfald men när beskrivningen istället gäller jämställdhet ska en offentlig miljö 
skapas för att skydda kvinnor från otrygghet. 

Jämställdhet beskrivs även påverka folkhälsan. De kommuner som vill göra mer inriktade 
satsningar på just flickor nämner att förbättrade ridmöjligheter är viktigt. Övriga sociala kategorier 
beskrivs inte på samma sätt ha ett så urskiljt fritidsintresse.  

!49



Kvinnor och barn beskrivs lika vad gäller delaktighet i planeringsprocessen där dessa grupper anses 
stå utanför. Övriga sociala kategorier beskrivs mer röra den övriga demokratiska processen. 

Över tid har beskrivningen inte förändrats så mycket vad gäller jämställdhet mer än att det i de 
aktuella översiktsplanerna beskrivs mer om delaktighet än i de gamla. Detta beror dock även på 
vilket typ av genuskontrakt som kommunerna har.  

Har behandlingen av de sociala kategorierna skiljts sig åt beroende på vilken kommuntyp 
det gäller? 

Behandlingen av de olika sociala kategorierna skiljer sig i viss mån åt mellan de olika 
genuskontrakten. Kommunerna i det modernistiska genuskontraktet beskriver i större utsträckning 
än övriga kommuner vikten av att inkludera kvinnor i planeringsprocessen och samhället, dessa 
kommuner har även gett störst plats av alla sociala kategorier i sin översiktsplaner till just 
jämställdhet. Kommunerna i det traditionella genuskontraktet har istället låtit andra sociala 
kategorier få mer plats.  

Den kanske största skillnaden mellan de olika genuskontraktet går dock att se när det kommer till 
mångfald. Kommunerna i det traditionella genuskontraktet har problem med stor utflyttning och en 
åldrande befolkning och beskriver därför invandring som något nödvändigt för kommunernas 
överlevnad. Kommunerna i det modernistiska genuskontraktet beskriver däremot problemen som 
uppstått av ett segregerat samhälle.   

I de äldre översiktsplanerna skiljer sig kommunerna mer åt mellan genuskontraktet än i de aktuella. 
I de äldre översiktsplanerna är det kommunerna med modernistiskt genuskontrakt som inkluderar 
flest sociala kategorier och som ger jämställdhet störst utrymme. Kommunerna i det traditionella 
genuskontraktet tar i mindre utsträckning upp sociala kategorier och jämställdhet medan tre av fem 
kommuner i det otraditionella genuskontraktet inte tar upp några sociala kategorier alls.  

Vidare forskning 
Vissa översiktsplaner hänvisar till andra program antagna i kommunerna för hur de arbetar med 
social hållbarhet och inkludering av olika sociala kategorier. En intressant studie hade kunnat vara 
att mer ingående studera samtliga dokument som rör den översiktliga planeringen i ett antal 
kommuner för att på så vis få ett mer genomgående resultat kring hur kommunerna behandlar olika 
sociala kategorier i översiktsplaneringen.  

För att få en djupare förståelse kring hur kommuner i olika genuskontrakt förhåller sig till de sociala 
kategorierna i översiktsplaneringen hade intervjuer kunnat genomföras med planerare eller liknande 
för att förstå hur resonemanget bakom den färdiga produkten ser ut. Här hade olika planerare kunnat 
intervjuas för att förstå hur kommunerna arbetar med att inkludera de olika sociala kategorierna 
samt om detta skiljer sig åt mellan kommuner med olika genuskontrakt. Här skulle man kunna tänka 
sig att resursfördelningen för dessa frågor kan skilja sig åt mellan olika kommuntyper. 
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