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ABSTRACT

Edvardsson,  M.  2015.  Jämställdhetsintegrering  i  den  fysiska  planeringen.  Kulturgeografiska  institutionen,

Uppsatser, Uppsala universitet.  

 
Denna uppsats behandlar hur Ovanåker kommun arbetar med jämställdhetsintegrering i den fysiska planeringen

och de omständigheter som påverkar arbetet. Studien är uppbyggd av en kombinerad kvantitativ och kvalitativ

metod där den kvantitativa undersökningen bestod av en enkätundersökning och en undersökning av statistiska

data.  Den  kvalitativa  undersökningen  bestod  av  intervjuer  som  har  gjorts  med  en  fysisk  planerare,

kommunfullmäktige, en gymnasielärare och en kyrkoherde. Resultatet visade att ett traditionellt genuskontrakt

präglar kommunen och olika aktörer arbetar med jämställdhet på olika vis. Med ett fåtal undantag satsar samtliga

aktörer på en jämn könsfördelning. Dessutom så diskuteras frågan inom skolan, planeringen och politiken för att

alltid  ha  ett  jämställdhetstänk  med  i  olika  projekt  och  processer.  Det  finns  olika  faktorer  som  påverkar

jämställdhetsarbetet vilka bland annat är hur samhällets normer och genuskontrakt ser ut vilket i sin tur formar

samhällets strukturer. Samhället är under en ständig förändring och både kvinnor och män anses ha förändrats.

För att främja jämställdhetsintegrering är det viktigt att aktivt arbeta med frågan och diskutera kring den med

olika parter för att den ska vidareutvecklas. 
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1. INLEDNING
 
Kvinnor och män har olika förutsättningar att lyckas i dagens samhälle och är bundna till
olika sysslor, platser och egenskaper (Hirdman, 1988a). Även om Sverige idag anses vara ett
relativt jämställt land och år 2013 låg på en fjärdeplats på listan över världens mest jämställda
länder  så  är  det  en  lång väg kvar  att  gå (World Economic  Forum,  2013).  Det  går  att  se
jämställdhet på olika vis som till exempel kvantitativ jämställdhet och kvalitativ jämställdhet.
Den kvantitativa synen handlar om att öka andelen av det kön som är underrepresenterat och
att ett yrke är mansdominerat eller kvinnodominerat om det är över 60 procent av ett visst
kön. Den kvalitativa synen behandlar hur alla kunskaper, erfarenheter och värderingar nyttjas
oberoende av kön och på så vis bidra till en utveckling av samhällets alla platser (Statistiska
centralbyrån,  2014  s.2).  Denna  uppsats  behandlar  hur  Ovanåkers  kommun  hanterar  och
arbetar kring jämställdhetsfrågan och hur det varierar mellan olika aktörer. Utöver detta så är
det intressant att se vilka hinder som kan uppkomma i denna process. Problem som bland
annat tas upp är hur samhällets normer påverkar de val som vi gör utifrån om vi är en kvinna
eller man. De olika genuskontrakten som påverkar oss som individer men även de samhällen
som vi lever i har en stor roll i hur samhället ser ut och därför är även detta en aspekt som
kommer behandlas (Hirdman, 1988).

Kommuner bör aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering i planeringen (Jämställ, 2014).
Både  kvinnor  och män  behövs  i  planeringen,  men  män  är  idag  överrepresenterade  inom
planeringsyrket liksom inom diskussioner mellan planerare och medborgare. Att arbeta med
jämställdhetsintegrering inom planeringen kan till  exempel innefatta olika tillvägagångssätt
för  att  nå ut  till  en bredare  målgrupp.  Samhällets  idag byggda  strukturer  för  med  sig en
problematik i och med att samhället anses vara byggt utifrån en manlig norm där kvinnan är
avvikelsen vilket påverkar jämställdhetsfrågan (Tillväxtverket,  2014). Detta innebär att det
redan byggda samhället bör omformas så att det passar för alla oavsett kön men för med sig
problematik  i  och  med  att  miljöerna  redan är  byggda  och strukturerna  skapade  (Larsson,
2006). En annan faktor som påverkar planerandet är den demografiska situationen. Både ålder
och kön har betydelse för arbetet med jämställdhetsintegrering och Ovanåkers kommun har en
ständigt minskande befolkning (Statistiska Centralbyrån, 2014). 

 Även invånarna i kommunen anses ha en viktig roll i jämställdhetsarbetet då det är de
som påverkar hur samhällets struktur ser ut och hur den kommer att förändras (Hedfeldt et al.,
2011). Medborgarnas syn på kommunen har därför varit en viktig faktor att ta hänsyn till och
beakta i planeringen. Medborgarnas, civilsamhället och planerarnas syn är i sin tur påverkad
av de olika normer och genuskontrakt som styr samhället utifrån olika nivåer (UR Samtiden,
2014).
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1.1 Bakgrund
Ovanåkers kommun är en landsbygdskommun i Hälsingland som i september 2014 hade 11
417  invånare  (Ovanåkers  kommun,  2014).  Skogen,  jordbruket  och  industrin  har  en  stor
betydelse för kommunen både historiskt och idag (Götlind & Haraldsson, 1999). Kommunens
näringsliv består till stor del av industri- och småföretag. Ovanåkers kommun är den största
arbetsgivaren och har 1100 anställda och därefter kommer Svenska Fönster Produktion AB
med  600  anställda,  Edsbyverken  med  250  anställda  och  Nefab  AB  med  100  anställda
(Ovanåkers kommun, 2014). Kyrkan och religionen har en stor prägel på kommunen och 88
procent av Ovanåkers invånare är medlemmar i Svenska kyrkan vilket kan jämföras med de
66 procent för hela Sverige (Svenska kyrkan, 2014). Den framgångsrika bandyn är ett viktigt
märke för kommunen (Götlind & Haraldsson, 1999). Bandyn är något som speciellt Edsbyn är
känd för då orten har ett väldigt framgångsrikt lag som bland annat tog SM guld 5 år i rad
åren 2004-2008 (Gunnarsson, 2014). Centralorten i kommunen är Edsbyn. Sedan finns det
små samhällen runtom varav den största efter Edsbyn är Alfta som tidigare utgjort en egen
kommun (Ovanåkers kommun, 2012).

Ovanåkers  kommun  har  skrivit  under  på  den  europeiska  jämställdhetsdeklarationen
CEMR och har därför en förpliktelse att arbeta kring jämställdhet mellan kvinnor och män.
Detta jämställdhetsperspektiv ska integreras  av alla  som deltar  i  beslutsfattande och i  alla
stadier  i  olika  processer  (Lund,  2014).  För  att  arbeta  med  jämställdhet  inom den fysiska
planeringen på kommunal nivå så finns det vissa faktorer som är viktiga att ta hänsyn till.
Kvinnor och män använder sig av de fysiska rummen på olika vis och ett mål i planeringen är
att alla medborgare ska ha samma rättigheter och möjligheter i samhället. Planerare bör därför
arbeta aktivt för att nå ut till kvinnor och mäns åsikter om de fysiska rummen. För att nå både
kvinnor och mäns åsikter om de fysiska miljöerna så krävs olika tillvägagångssätt då kvinnor
anses vara mer benägna att svara på enkäter medan som männen är mer benägna att delta i
medborgardialogen. Att nå en bred variation bland åsikterna är av stor vikt för att främja ett
bra resultat (Göteborg stad, 2013).

1.2 Syfte med frågeställningar
Uppsatsen har undersökt hur Ovanåker kommun arbetar med jämställdhetsintegrering inom
den  fysiska  planeringen  och  hur  arbetet  har  förändrats  över  tiden.  Att  arbeta  med
jämställdhetsintegrering för med sig problematik genom hur olika normer, genuskontrakt och
samhällets strukturer ser ut och därför anses jämställdhet vara en viktig fråga att arbeta med.
Den fysiska planeringens möjligheter till att främja en jämställd kommun är en omfattande
fråga och det finns olika synvinklar av detta. Det går att arbeta med den fysiska planeringen
utifrån att underlätta för kvinnor i de nuvarande mönster eller för att bygga bort de mönster
som  finns  angående  kvinnligt  och  manligt.  För  att  avgöra  om  kommunen  arbetar  med
jämställdhetsintegrering genom att integrera könen eller genom att underlätta för kvinnor och
män  så  har  både  den  kvantitativa  och  kvalitativa  jämställdheten  diskuterats.  För  att  nå
kunskap om detta så har planerar-, civilsamhälls-  och medborgarperspektiv varit  relevanta
perspektiv  att  ta  del  av.  Civilsamhällsperspektivet  och  medborgarperspektivet  har  varit
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relevanta eftersom att samhällsstrukturer och normer finns inom dessa områden vilket i sin tur
påverkar  planeringsperspektivet.  Med hjälp av dessa perspektiv så har  olika aspekter som
framkallar  ojämlikheterna  mellan  kvinnor  och  män  i  kommunen  framkommit  samt  hur
kvinnor  respektive  män  använder  sig  av  de  fysiska  platserna.  Uppsatsen  hade  följande
frågeställningar;

 Hur ser genuskontraktet ut i Ovanåkers kommun och hur skiljer det sig i jämförelse
med övriga Sverige? 

 Hur ser  Ovanåkers  medborgare  på de  fysiska  offentliga  rummen och hur  används
dessa utifrån ett genusperspektiv?

 Hur  arbetar  Ovanåkers  kommun  med  jämställdhetsintegrering  inom  den  fysiska
planeringen och vad försvårar respektive underlättar denna process?

 

1.3 Begrepp och definitioner
Genus är ett  begrepp som beskriver det sociala  könet och således ett  begrepp som skiljer
kultur från biologi (Hirdman, 1988a). Detta betyder att genus skapas när samhället delar in
människor  i  kvinna  respektive  man  och  utifrån  detta  finns  det  vissa  normer  som råder  i
exempelvis  beteende,  utseende  och  roller  i  samhället  (Göteborgs  Universitet,  2014).  Det
innebär  att  det  är  samhället  som skapar  kvinnor  och män  och det  är  inte  någonting  som
kvinnor och män föds som. Genus behandlar även hur maktrelationer ser ut mellan kvinnor
och  män  där  det  strukturella  tyder  på  att  män  överlag  har  en  större  makt  än  kvinnor
(Göteborgs Universitet, 2014).

Jämställdhet är ett begrepp som innebär att alla, oavsett kön, ska besitta lika rättigheter,
möjligheter och skyldigheter i livet (NE-redaktionen et al.). Jämställdhet behandlar inte endast
könsfrågan utan även till exempel hur etnicitet påverkar jämställdheten mellan kvinnor och
män (Sveriges utbildningsradio, 2007).

 Jämställdhetsintegrering  är  en  metod  att  arbeta  med  jämställdhet  och  innebär  enligt
Europarådet  att  en  ”(om)organisering,  förbättring,  utveckling  och  utvärdering  av
beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivar i allt beslutsfattande,  på alla
nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet”
(Statistiska Centralbyrån, 2004)

Genuskontrakt  förklarar  hur  relationen mellan  kvinnor  och män ser  ut  och genom att
definiera hur dessa ser ut så kan jämställdhetsintegrering främjas. Begreppet behandlar hur
relationen  mellan  kvinnor  och män ser  ut  och vilken  roll  i  samhället  de  båda  könen har
gentemot  varandra  (Hirdman,  1988).  Föreställningar  kring  vad  en  kvinna  respektive  man
förväntas  att  göra,  se ut  och bete  sig  skapar  dessa genuskontrakt,  till  exempel  om det  är
kvinnan eller  mannen som förväntas  byta  däck på bilen,  handla kläder  till  barnen,  klippa
gräset eller laga maten (Länsstyrelsen Uppsala län, 2008).

Genusglasögon är ett uttryck som används i jämställdhetsintegrering i projekt, processer
och studier. Med detta menas då att dessa glasögon ska sättas på vid utförandet av en studie
eller  ett  projekt för att  se om det är utfört  utifrån ett  genusperspektiv.  Medvetenhet  kring
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genus  är  viktigt  och  begreppet  genusglasögon  har  uppkommit  som  en  metod  till  detta.
Genusglasögonen ska användas och sättas på för att se om genus faktiskt har beaktas i olika
processer (Larsson, 2006).

Medborgardialog är ett medel för att nå ut till medborgare och även för att få höra deras
åsikter kring en specifik fråga (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). Medborgardialog
kan därför vara ett sätt att undvika konflikter som orsakas av upplevd orättvisa från en viss
part genom att medborgardialog ger möjlighet för att få sin röst hörd (Smideman, 1997). 

CEMR-deklarationen står för Council of European Municipalites and Regions och skrevs
under av Ovanåkers kommun år 2009. 

”Den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regionalnivå riktar

sig till Europas kommuner och regioner. Dessa inbjuds att underteckna deklarationen, att offentligt ta

ställning  för  principen  att  jämställdhet  ska  råda  mellan  kvinnor  och  män  och  att  inom  sina

verksamhetsområden  genomföra  sina  åtaganden  enligt  deklarationen.”  (Sveriges  kommuner  och

landsting. 2009, s. 5)

Detta för med sig att kommunen har en skyldighet att arbeta med jämställdhet mellan kvinnor
och män och Ovanåkers  kommuns  fokuserar  på jämställdhetsintegrering.  Jämställdhet  ska
därmed vara en aktiv fråga inom kommunen. (Ovanåkers kommun, 2014).

1.4 Avgränsningar
Denna uppsats har behandlat hur samhällsplaneringen kan främja en ökad jämställdhet mellan
kvinnor och män. Undersökningen har behandlat jämställdhetsintegrering inom planering i
Ovanåkers kommun och huvudfokus har varit  på de offentliga platserna i kommunen och
användningen  av  dessa.  Uppsatsen  har  även  behandlat  hur  olika  aktörer  arbetar  kring
jämställdhetsfrågan och om de har märkt av förändring över tid. Uppsatsen har behandlat hur
kvinnor och män ser på och använder sig av de offentliga platserna och därför har kvinnor och
mäns användning av hemmet och privata platser utgått. Det är ämnet jämställdhet och inte
jämlikhet som undersökts vilket betyder att det endast är förhållandet mellan kvinnor och män
som  behandlats  och  inte  andra  jämlikhetsaspekter  såsom  funktionsnedsättning,  sexuell
läggning och klasstillhörighet.

1.5 Disposition
Uppsatsen  inleder  med  ett  kapitel  där  metoden  presenteras  och  analyseras.  Metoden  har
bestått av intervjuer och en enkätstudie med komplettering av statistiska data från Statistiska
centralbyrån.  Teori och praktiserande undersökningar av teorier behandlar relevanta teorier
som lägger en grund till  uppsatsen, dessa teorier har praktiserats  och undersökts av andra
forskare  som  anses  relevanta  att  ta  hänsyn  till  i  uppsatsen.  I  kapitlet  Granskning  av
jämställdhet  i  Ovanåkers  kommun introduceras  och  diskuteras  det  resultat  som
undersökningarna har fört med sig vilket även binds samman med de teorier som presenterats.
I  detta  kapitel  besvaras  även de olika  frågeställningarna  där  det  första  avsnittet  i  kapitlet
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behandlar hur genuskontraktet ser ut i Ovanåkers kommun och hur det skiljer sig i jämförelse
med övriga Sverige. Det andra avsnittet behandlar hur medborgare ser på och använder sig av
de olika fysiska offentliga rummen utifrån ett genusperspektiv. Hur kommunen arbetar med
jämställdhetsintegrering  inom  den  fysiska  planeringen  och  vad  som  försvårar  respektive
underlättar denna process kommer att besvaras i det tredje och det fjärde avsnittet. Uppsatsen
avslutar med en diskussion där resultatet av undersökningarna och teorierna ytterligare binds
samman. 
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2. METOD
 
Uppsatsen består av både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Valet av att utföra
både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning gjordes för att få en större förståelse och
för att minska de glapp som kan uppstå genom att endast ha antingen en kvantitativ eller en
kvalitativ studie (Bryman, 2011). Den kvantitativa undersökningen bestod av två delar; en
översikt  av  befintlig  statistik  från  Statistiska  centralbyrån  och  genomförandet  av  en
enkätstudie. Enkäten skickades ut till personer med en förbindelse till Ovanåkers kommun för
att  få  en  större  förståelse  för  medborgares  användning  och  syn  på  de  offentliga  fysiska
rummen  i  kommunen.  När  den  kvantitativa  enkäten  avklarats  så  intervjuades  ett  antal
respondenter som valts  ut till  studien.  Dessa personer valdes ut på basis av de värdefulla
insikter de ansågs kunna ge i olika delar av kommunens vardagsliv och verksamheter.
 

2.1 Kvantitativ undersökning
Statistiken  som har  använts  innefattar  bland annat  uppgifter  om utbildningsnivå,  kvinnors
ålder vid förstfödda barnet, flytt och pendling och hur befolkningen är uppdelad. Statistiken
som har använts för kommunen har därefter jämförts med data för hela riket för att se hur
Ovanåker skiljer sig från övriga Sverige. Problematik som finns med detta är att statistiska
data inte  visar hur  det  ser ut  i  direkta  relationer  på en djupare nivå som exempelvis  hur
kvinnor och män talar med varandra. Statistiken har dock gett en generell bild över hur det ser
ut och är en bra metod att hitta vissa mönster och skillnader bland kvinnor och män (Bryman,
2011).  För  att  lättare  se  och  analysera  de  olika  statistiska  data  som  använts  så  har
informationen sorterats i Excel, och diagram har sedan skapats.

 För att skapa ett underlag gällande Ovanåkers medborgares tankar och användning av
kommunen  så  utfördes  en  enkätundersökning  som  besvarades  av  117  personer.  Enkäten
utformades på Google drive och fokus lades på att få en bra design som såg tilltalande ut för
respondenterna (Se bilaga 1 och 2). Att skicka ut enkäten elektroniskt är ett snabbt och gratis
sätt  att  nå  ut  till  befolkningen.  För  att  nå  ut  till  medborgarna  i  Ovanåkers  kommun  så
skickades enkäten därför ut på diverse grupper för Ovanåkers kommun på Facebook för att nå
ut till en stor andel personer på kort tid. Dessa grupper som enkäten har skickats ut genom är
väldigt aktiva och når ut till fler personer. Enkäten besvarades av 99 kvinnor och 18 män i
varierade  åldrar  men en majoritet  av åldrarna  20 till  50 år.  Enkäten  inledde med en kort
introduktion  med  syfte  och  kontaktinformation  och  sedan  ställdes  några  slutna
bakgrundsfrågor. Slutligen ställdes sex frågor där fler alternativ är möjliga samt sju öppna
frågor angående användningen av de olika offentliga platserna i Ovanåkers kommun. Dessa
öppna frågor behandlade frågor om hur respondenten använder sig av de offentliga platserna i
sin vardag, vad de vanligen sysselsätter sig med utanför hemmet och hur de ser på kvinnor
och mäns användning av några platser i Ovanåker. Utformningen av enkäten utfördes på ett
sådant vis att den inte utgav sig för att vara en enkät angående jämställdhet i kommunen.
Detta  för  att  minimera  risken  att  respondenterna  skulle  besvara  enkäten  utifrån  vad  som
förmodas var rätt och fel (Bryman, 2011). Efter att enkäten avklarats så användes Excel för att
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skapa  diagram och tabeller  av  resultaten  av  svaren.  Detta  gjordes  för  att  lättare  se  olika
mönster och se en helhet av undersökningen. 
 

2.2 Kvalitativ undersökning
För  att  komplettera  och  få  en  djupare  analys  i  kommunens  roll  och  arbetande  med
jämställdhetsintegrering  så  utfördes  fyra  stycken  intervjuer.  Inför  intervjuerna  så  valdes
relevanta respondenter ut utifrån de olika yrkesbefattningar som respondenterna besitter. De
som  valdes  ut  var  en  fysisk  planerare,  en  representant  från  kommunfullmäktige,  en
kyrkoherde  samt  en  lärare  på  Voxnadalens  gymnasium.  Eftersom  religionen  har  en  stor
betydelse för Ovanåker och därför även formar kommunen så anses Kyrkoherden besitta en
post som är viktig att ta med i uppsatsen för att få en inblick i hur religiösa samfund arbetar
kring frågan. Läraren har tagits med för att se hur de arbetar kring frågan med ungdomar som
snart ska ut i arbetslivet. Politikern och den fysiska planeraren är viktiga personer att ta med
för att se hur de arbetar med jämställdhet i det stora hela i kommunen samt hur de formar
olika platser och hur de tänker över problemen. 

Jag valde att utföra personliga intervjuer eftersom att det anses viktigt skapa en personlig
kontakt med respondenterna och då telefonintervjuer kan ge en bristande personlig kontakt
(Bryman,  2011).  Intervjuerna började med några basfrågor angående hur länge de arbetat
inom yrket och vad de vanligen gör på en arbetsdag. Respondenterna fick redan innan ta del
av helheten av vad intervjuerna skulle behandla för att ge dem en möjlighet att resonera kring
frågorna redan innan intervjun. Intervjuernas tidslängd varierade mellan respondenterna, från
30  minuter  till  cirka  en  timma,  då  respondenterna  besvarade  frågorna  olika  utförligt.
Intervjuerna  som utfördes  var  semistrukturerade  och  behandlade  likartade  frågeställningar
(Bryman,  2011).  Utifrån  respondentens  yrkesområde  så  anpassades  vissa  frågor  då
respondenterna har olika erfarenheter och kunskap. Intervjuerna skedde under inspelning för
att ha möjlighet att återgå till  materialet efter avslutad intervju och för att ha möjlighet att
citera korrekt. Det försäkrades även att det endast var till för mig och att ingen annan skulle ta
del av inspelningen. Respondenterna fick själva välja vart de ville utföra intervjuerna och de
utfördes därför på platser som de kände sig säkra i. De utfördes även på avskilda platser där
ingen kunde höra intervjun för att minska risken för att de skulle känna sig obekväma och
undvika att svara på vissa frågor på grund av risken att bli hörd av någon annan. För att skapa
en  bra  relation  till  respondenten  så  började  intervjuerna  med  en  presentation  av
undersökningens syfte, presentation av mig som person samt min bakgrund då jag härstammar
från Ovanåker. Efter undersökningarnas slut så har materialet bearbetats och transkriberats.
 

2.3 Metodanalys
Internetenkäter har fördelen att kostnaden blir låg eller obefintlig, har stor tillgänglighet och
har en positiv social inverkan (Eriksson, L. Wiedershem-Paul & F, 2008). En Internetbaserad
enkät  har  även lett  till  en förenklad  process  eftersom att  det  inte  kräver  att  jag är  på  en
specifik plats vid ett specifikt tillfälle och eftersom att jag bor i en annan ort så har detta haft
stor  betydelse  (Bryman,  2011),  Problematik  som kan  uppkomma  är  att  Facebook  endast
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nyttjas  av en viss  målgrupp  och därför  utelämnar  olika  grupper  av människor.  I  brist  av
ekonomiska resurser så var till exempel postenkäter för dyra. Postenkäter valdes även bort på
grund av tidsbrist då det tar tid både för enkäterna att komma fram till respondenterna, samt
för att få den besvarade och tillbakaskickade.

Inom både enkäten och intervjuerna så beaktades Tio fallgropar som exempelvis klädval,
utformningen av frågorna och att vara neural i undersökningarna (Eriksson & Wiedershem-
Paul,  2008).  De  nackdelar  som  finns  angående  enkäter  är  det  inte  finns  någon
uppföljningsmöjlighet inom dem. Eftersom att det även var en anonym enkät så ledde det till
att  analys  av  enskilda  respondenters  svarsmönster  inte  kunde  ske.  För  erhållandet  av
respondenternas uppriktiga meningar angående Ovanåker så ansågs anonymiteten dock vara
viktig. Detta för att respondenterna skulle känna trygghet i att besvara enkäten med ärlighet.
Bortfallet var en annan viktig aspekt att ta hänsyn till då respondenterna valt att svara eller
inte svara beroende av olika anledningar vilket kan ha lett till att enkäten inte besvarats av en
viss social grupp med andra tankar och värderingar. De olika Facebookgrupperna användes
utifrån att det är grupper med en stor spridning bland medlemmarna; de är i varierade åldrar,
yrken,  studier  och bakgrunder.  Minoritetsgrupper  kan dock ha fallit  bort.  Enkäten  låg till
grund  för  de  intervjuer  som utförts  och  därför  finns  en  risk  att  somliga  åsikter  inte  har
registrerats.  Ett  problem  som  uppstod  var  det  faktum  att  det  var  stor  skillnad  på
könsfördelningen av respondenterna;  kvinnorna var i  klar  majoritet.  Hade undersökningen
gjorts en ytterligare gång så hade detta beaktats och fler metoder för att nå ut till medborgare
hade då använts för att få en bredare fördelning av kvinnor och män. Sedan var det störst
deltagande bland personer i åldrarna 20 till  50 år vilket innebär att  åsikter hos äldre samt
yngre  personer  har  uteblivit.  De öppna  frågorna  användes  för  att  få  en  djupare  inblick  i
respondentens faktiska användning av, och åsikter om de fysiska rummen och gav olika typer
av svar. 

Efter att ha sammanställt  enkätsvaren så sågs tydliga skillnader över vilka platser som
ansågs vara mer använda av antingen kvinnor eller män. Detta kunde därefter jämföras med
vilka platser som respondenterna själva använde sig av, vilket gav liknande resultat.  Detta
hade möjligen gett annorlunda svar om frågan hade ställts utifrån hur ofta som respondenterna
använde sig av respektive plats. Det var relativt jämn fördelning av vilken ålder, civilstatus
och  vilket  förhållande  till  kommunen  som  respondenterna  hade.  Enkäten  gav  många
intressanta och diskuterbara svar, speciellt  vid frågorna angående platser som kvinnor och
män använder sig av olika mycket. 

 Valet att spela in intervjuerna kan ha lett till en osäkerhet hos respondenterna på grund av
vetskapen om att vara under inspelning. Detta upplevdes dock inte som något problem då
samtliga respondenter är offentliga personer som har en vana att tala inför olika människor
(Bryman,  2011).  Min  härkomst  från  kommunen  kan  ha  bidragit  antingen  till  att
respondenterna känt sig mer bekväma eller att de känt sig obekväma och inte vågat öppna upp
sig (Bryman, 2011). Det uppfattades inte som att respondenterna bekymrades av det faktum
att jag härstammar från orten, utan upplevdes som en fördel och som att respondenterna kände
sig bekväma i situationen. Intervjuerna började även med att respondenterna frågade ut mig
angående exempelvis bakgrund, familj  och studier vilket upplevdes som att  en större tillit
skapades mellan mig och respondenterna då de fick en koppling och en föreställning om vem
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jag var. Ytterligare intervjuer hade varit av stort värde för uppsatsen, där näringslivschefen
och fritidschefen hade varit mest relevanta. Detta förhindrades dock av en sjukskrivning av en
aktör och för att en av aktörerna aldrig besvarade mina kontaktförsök. 

 Eftersom  att  jag  är  uppväxt  i  kommunen  och  i  samma  kulturella  miljö  som  mitt
undersökningsområde  så  kan detta  omedvetet  influera  uppsatsen.  Detta  för  att  mina  egna
värderingar angående hur världen ser ut och mina egna åsikter kring jämställdhet påverkas av
hur dagens samhälle ser ut. Hade uppsatsen exempelvis skrivits längre tillbaka i tiden så hade
den troligen utformats  på ett  annat  vis  och även gett  ett  annat resultat  utifrån då rådande
värderingar och dåtidens syn på samhället och jämställdhet. Normer förändras ständigt och
omedvetet, och har således en implicit påverkan av människors beteenden (Hirdman, 1988).
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3. TEORI OCH PRAKTISERANDE UNDERSÖKNINGAR AV TEORIER

I detta kapitel kommer olika teorier som är relevanta för uppsatsen beskrivas och analyseras.
Teorierna  behandlar  jämställdhet  på  olika  nivåer  där  exempelvis  Hirdman  diskuterar
genussystemet  i  sin  helhet  och  sedan  används  Forsberg  som  omsätter  och  använder
genussystemet  på  regional  och  lokal  nivå  vilket  sedan  undersöks  vidare  av  Hedfeldt,
Trumberg  och  Forsberg.  Teorin  angående  genussystem  presenteras  först  eftersom att  det
ligger till grund för en djupare förståelse och vidareutvecklande teorier som har anpassats på
regional och lokal nivå. Efter att dessa genusteorier har presenterats så följer en presentation
av jämställdhetsintegrerade teorier inom planeringen och praktiserande av dessa.
 

3.1 Genusteorier
Hirdman (1998) diskuterar genussystem vilket innebär att könen genom dikotomi har delats
upp  i  kvinna  respektive  man.  I  denna  dikotomi  har  mannen  blivit  normen  och  kvinnan
undantaget. Dikotomin grundas i de biologiska olikheter som finns mellan män och kvinnor
och kan vara en följd av människors vilja att strukturera upp och ordna upp världen. Dessa
tankemönster  färdas  mellan  generationer  då barn  föds  in  i  de kulturella  strukturerna  som
existerar;  ”Det  är  som  det  är  för  att  det  var  som  det  var.”  (Hirdman,  1988,  s  57)
Uppdelningen  och särhållandet  av  könen existerar  på  fysiska  platser,  i  sysslor  och  i  den
sociala  konstruktionen  av  kvinnor  och  mäns  egenskaper,  psykiska  och  fysiska.  Män  och
kvinnor befinner sig därmed på olika platser, utövar olika sysslor och ska bete sig på ett visst
sätt beroende av kön. Detta förklaras ytterligare genom genuskontraktet som kan tillämpas vid
kulturell överlagring, social integration samt vid socialisering. Genuskontraktet existerar på
olika nivåer och handlar om hur kvinnor och män ska vara och bete sig mot varandra. Det
handlar till exempel om kvinnor och mäns olika yrken, vilka olika sysslor som respektive kön
förväntas utföra, talspråk som tillämpas efter respektive kön samt hur kvinnan och mannen
förväntas  att  se  ut.  Detta  till  synes  osynliga  kontrakt  handlar  om hur  kvinnor  och mäns
relationer  till  varandra  ser  ut.  I  och  med  genussystemets  uppkomst  så  började
problematiseringen  av  relationen  mellan  kvinnor  och  män.  Detta  har  lett  till  att  andra
systembegrepp  som feodalism,  kapitalism,  fascism och socialism  har  blivit  relaterade  till
genusförhållanden. Att påvisa att kön är bundna till olika sysslor, platser och egenskaper i de
tre  olika  nivåerna  (kulturell  överlagring,  social  integration  och  socialisering)  är
genussystemets strukturalistiska idé (Hirdman, 1988).

 Forsberg (1997) har vidareutvecklat en teori med grund i genussystemet som behandlar
genuskontrakt  med  ett  geografiskt  perspektiv.  Dessa  tre  kontrakt  är  det  traditionella
genuskontraktet, det modernistiska genuskontraktet och det otraditionella kontraktet. Gamla
jordbruks- och industrisamhällen lever utifrån ett traditionellt genuskontrakt vilket betyder arr
arbetsmarknaden är mer segregerad än resterande Sverige. I dessa orter är kvinnor i lägre grad
representerade i beslutsorgan på politisk nivå, och den kyrkliga verksamheten tenderar att ha
stor prägel på orterna och bidrar till att skapa normer och moralregler. Kvinnor har i dessa
orter  högre  utbildningsnivå  än  männen  även  om  arbetsledande  befattningar  är
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mansdominerande.  Kvinnor föder barn i tidigare åldrar och giftermål  har en hög frekvens
medan skilsmässor är ovanliga, jämfört med övriga Sverige (Sundin och Forsberg, 1997, ss.
57-60). Orter som präglas av det modernistiska genuskontraktet är enligt Forsberg de orter
som är  mer  jämställda  än  riksgenomsnittet.  Inom dessa  orter  är  könen  integrerade  inom
politiken och influenser kommer in i orten genom inflyttning, många unga flyttar in och orten
är mer mångkulturell än övriga orter. Religion har endast en mindre andel aktiva. Lönerna är
relativt  jämnt  fördelade  förutom  att  de  högsta  lönetagarna  är  män,  och  detta  i  högre
utsträckning än resterande Sverige. I dessa orter så föder kvinnor barn senare i livet än övriga
Sverige eller väljer bort barn helt. Även giftermål har en lägre frekvens och skilsmässor har
hög frekvens här (Sundin & Forsberg, 1997 ss. 60-61). Otraditionella genuskontrakt är en
blandning av traditionella genuskontrakt och modernistiska genuskontrakt. Dessa orter är mer
jämställda än de traditionella och de präglas av primärnäringar. Det är till viss del likt det
traditionella  genuskontraktet  men  med  en  mindre  segregation  mellan  könen  på
arbetsmarknaden (Sundin & Forsberg, 1997, ss. 62-64).

 Almén (2014) talar om hur genus påverkar oss på tre olika nivåer vilka är individnivå,
organisationsnivå  och  samhällsnivå.  Individnivån  handlar  om  behovet  av  att  göra  genus
utifrån exempelvis färger och kläder. Organisationsnivå behandlar hur kommuner organiseras.
Organiseringen kan exempelvis ske vid utskickandet av en faktura till ett visst genus utifrån
vad fakturan gäller som till exempel en räkning till kvinnan när det gäller barnomsorg och en
elräkning till  mannen.  Samhällsnivå  behandlar  hur  normer  påverkar  samhället  genom hur
exempelvis  yrkesbefattningen  politiker  benämns.  Är  det  en  politiker  av  manligt  kön  så
benämns det endast som politiker, men en politiker av kvinnligt kön blir en kvinnlig politiker.
I yrken som däremot anses vara kvinnliga så blir det tvärtom, som exempelvis en lärare och
en  manlig  lärare  (UR  Samtiden,  2014).  Utöver  dessa  nivåer  så  talar  Almén  även  om
kunskapstrappan  kring  jämställdhetskunskap  (se  bilaga  1.3)  där  han  menar  att  det  första
trappsteget  ”omedveten  inkompetens” innebär  att  en  person  saknar  kunskapen  kring
jämställdhetsfrågan och därför försvinner även personens efterfrågan av kunskap kring frågan.
Dessa personer är ofta de som kan utöva motstånd i jämställdhetsfrågan, eftersom att de inte
har kunskap om att det är ett problem. Nästa steg i kunskapstrappan ”medveten inkompetens”
innebär  att  en  person  faktiskt  har  kunskap  om  att  jämställdhetsfrågan  finns,  använder
genusglasögonen  till  viss  mängd  men  har  begränsad  kunskap  men  vill  få  mer  kunskap.
”Medveten kompetens” innebär att det finns mer kunskap om området och kunskap finns även
om vart det finns mer information om frågan. Denna information kan behandla olika metoder
som senare kommer att kunna användas i det slutliga steget. Viljan finns för att lära sig mer
om ämnet men genusglasögonen kanske inte är på exakt hela tiden och i alla skeden men
kunskapen finns ändå där så insikten kan komma i efterhand att genusperspektivet inte fanns
med i ett visst moment. I det slutliga steget ”omedvetet kompetent” så finns kunskapen där,
men ligger på ett omedvetet plan utan medvetna reflektioner (UR Samtiden, 2014).

3.1.1 Praktiserande av genussystemet och genuskontrakten

Hedfeldt,  Trumberg  och  Forsberg  (2011)  diskuterar  och  prövar  genussystemet  och
genuskontraktet på lokal nivå. De menar att:
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”Jämställdhet är någonting som görs lokalt i  våra varjedagliga handlingar. Medvetet  eller omedvetet

bevarar och återskapar vi, eller utmanar och förändrar, det lokala genuskontraktet. Kontraktsbegreppet

illustrerar alltså att jämställdhet och genus är någonting som görs.” (Hedfeldt et al., 2011, s. 5)

 
För att analysera studien så använder de sig exempelvis av Forsbergs teori om de tre olika
genuskontrakten. För att analysera Dalarna så har olika statistiska data jämförts angående hur
det ser ut i Sverige jämfört med i Dalarna. Dessa diskuteras därefter utifrån genussystemet
och Forsbergs olika typer av genuskontrakt på lokal nivå. Det som diskuteras och jämförs är
bland  annat  kommunens  befolkningsutveckling,  medelålder,  flyttningsnetto,  sysselsättning
inom olika  näringsgrenar,  pendling,  medelinkomst,  medianinkomst,  medelålder  för  första
barn,  uttag  av  föräldrapenningdagar  och  utbildningsnivå.  Utifrån  denna  studie  så  har  de
kommit fram till att Dalarna till stor det är traditionella med vissa undantagsfaktorer eftersom
att Dalarna i de flesta fall ligger under statistiken för riket utifrån dessa jämförelser (Hedfeldt
et al., 2011).
 

3.2 Jämställdhetsintegrering inom planeringen  
Katz och McDowell (1993) har beskrivit hur normer påverkar kvinnor och män i hushåll,
vardagsliv och arbetslivet. Kvinnor och män lever under olika arbetsförhållanden och kvinnor
har  en  tendens  att  arbeta  närmre  hemmet,  har  mindre  restid  till-  och  från  arbetet  samt
använder sig av kollektivtrafik till en större del än männen. Tidigt sågs tendensen att männen
tog bilen i  hushåll  som endast  äger  en bil.  Kvinnor uträttar  mer hushållsinköp och andra
hushållsärenden  än  män,  under  tiden  som  män  gör  mer  sociala  och  rekreationsresor  än
kvinnor.  För att  möta kvinnors behov angående hur de förflyttar  sig i  vardagen så måste
planerare och andra beslutsfattare förstå kvinnors rörelsemönster (Katz, 1993). Kvinnor och
män arbetar oftast inom olika näringsgrenar och ofta så har kvinnor arbeten som är mer osäkra
i form av lägre löner, säsongsjobb och slitsamma arbeten. Kvinnors traditionella yrken har
även ansetts vara mindre värda än männens och har inte klassats som riktiga arbeten. Detta
har en grund i hur samhällets tidigare strukturer har sett ut i och med kvinnans roll att sköta
hem och familj medan mannens roll har varit att arbeta. Detta segregerar kvinnor och män
samtidigt som det förändrar de genuskontrakt som tidigare funnits när kvinnors roll har varit
hemmafruar.  Dock  anses  det  nya  genuskontraktet  fortfarande  vara  av  hög  problematik
(McDowell, 2001).

 Samhällsplaneringen  bör  arbeta  aktivt  med  att  få  fler  kvinnor  att  bidra  i
medborgardialoger  då  kvinnor  idag  är  underrepresenterade  inom  planeringssammanhang.
Detta kan göras med till exempel en medborgardialog där det blir en vardagligare känsla och
mindre press på individens åsikter (Sandercock & Forsyth, 2005). Eftersom att kvinnor till
stor del har en sämre tillgång till bilen så borde bostadsområden utvecklas på det vis att det
finns arbetsmöjligheter nära hemmet, men det måste även finnas bostäder som är anpassade
efter olika behov och tillgång till olika typer av affärer och verksamheter. Politiska, sociala
och ekonomiska  rum avgör hur  situationer  kommer  att  utformas  (Sandercock & Forsyth,
2005). Olika personer har olika förutsättningar i det sociala rummet och varierar beroende på
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hur det sociala rummet är skapat och vilka beteenden och vilka personer som är välkomna där
(Olshammar, 2000).
 

3.2.1 Praktiserande av jämställdhetsintegreringsteorier inom planering

Larsson har skrivit en artikel om jämställdhetsintegrering inom planeringen. Även hon skriver
om skillnader  mellan  kvinnor  och män,  hur olika kulturer  skiljer  sig åt  och att  samhället
ständigt  förändras  (Larsson,  2006).  Hon  har  bland  annat  använt  sig  av  Sandercock  och
Forsyth  i  denna  artikel  som  en  teori  för  att  binda  samman  feministisk  teori  med
planeringsteori.  Hon  beskriver  de  förändringar  som  skett  i  Sverige  under  tid  och  att
jämställdhetsförhållandena har ökat genom att kvinnor idag sällan är hemmafruar utan i stor
utsträckning arbetar. Det är viktigt att inte endast beakta och planera för kvinnor utan att även
planera med kvinnor. Utöver detta så är det även viktigt att verkligen konkretisera problemet,
då en  könsneutral planering inte tar upp problemet på samma vis. (Larsson, 2006) Därför
måste  kvinnors  rörelsemönster  analyseras  och beaktas  i  planeringsprocessen.  Kvinnor  och
män har blivit tilldelade olika ansvarsområden, där kvinnor står för barn och hushåll och utför
mer obetalt arbete under tiden som män har fått ansvaret över det ekonomiska och att försörja
familjen  ekonomiskt.  Det  har  idag  överförts  till  att  kvinnor  arbetar  med  yrken  som  är
sammankopplade med vård och män mer tekniska yrken vilket i sin tur leder till att kvinnor
engagerar  sig  i  samhällsfrågor  som  behandlar  reproduktion  som  till  exempel  familj  och
vårdande  samhällsfrågor  medan  som  män  engagerar  sig  i  samhällsfrågor  som  behandlar
produktion som till exempel ekonomiska och tekniska. Det finns dock en problematik i att
dela upp kvinnor och män utifrån dessa kategorier. Genom denna uppdelning så reproduceras
detta sätt att tänka angående kvinnor och män. Ibland är det därför viktigt att planera utifrån
vilka personer som använder sig av till exempel kollektivtrafik och inte utifrån om det gynnar
kvinnor eller män. En kombination av dessa perspektiv och en dialog och balans mellan dem
är därför av stor vikt för att nå ett jämställdhetsintegrerat samhälle (Larsson, 2006).

Stenbacka,  Grubbström och Forsberg (2014) har  skrivit  en rapport  som behandlar  hur
genuskontraktet, hur den regionala utvecklingen ser ut i Dalarna och hur ungdomar påverkar
processen.  Det  som  sätts  i  fokus  är  hur  genusrelationerna  ser  ut  inom  utbildning,
arbetsmarknad och familj/vardagsliv.  I  denna rapport anses att  unga kvinnor och män har
stora möjligheter  till  att  bryta  normer – om de tillåts  och stöttas av samhället.  Om dessa
normer bryts,  eller  åtminstone ifrågasätts  så kommer detta i sin tur leda till  att samhällets
strukturer förändras till mer jämställt. De ser även att unga kvinnor och män är lika angelägna
om att vara föräldralediga och att ta hand om åldrande föräldrar. Dessa företeelser tar dock tid
men får medborgare upp ögonen kring jämställdhet, normer och hur genuskontrakten ser ut
och påverkar livet så kommer det på längre sikt att medföra en förändring (Stenbacka et al.,
2014).
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3.3 Teoridiskussion
Här följer en genomgång av centrala teorier som behandlar genus, jämställdhet och planering.
De  anses  alla  vara  relevanta  och  viktiga  för  denna  uppsats  genom att  bidra  till  djupare
förståelse för varför samhället är byggt som det är, vilka normer som finns i samhället och
vilka hinder som detta för med sig. Genussystemet förklarar hur genuskontrakt är utformade
och varför kvinnor och män är och ser ut på ett visst sätt (Hirdman, 1988). Forsbergs (1997)
vidareutveckling av genussystemet konkretiserar hur detta påverkar på regional och lokal nivå
vilket sedan undersöks av Hedfeldt, Trumberg och Forsberg (2011). Almén (2014) talar om
hur genus existerar på olika nivåer och hur de olika nivåerna påverkar medborgare på olika
vis. Därefter talar han även om kunskapstrappan med de olika kunskapstrappstegen och hur
personer är och agerar utifrån vilket trappsteg som personen är på. Detta anses vara viktigt för
uppsatsen eftersom att det konkretiserar varför en person agerar på det visst sätt utifrån vilket
trappsteg som denne person är på vilket är centralt att inbegripa i föreliggandes studies analys
(UR Samtiden, 2014). Efter att ha fått en förståelse för hur genussystemen ser ut och verkar så
riktas teorierna in efter de jämställdhetsintegrerade planeringsteorierna. Dessa förklarar hur
olikheterna mellan kvinnor och män ser ut i vardagslivet, arbetslivet och i användningen av de
olika fysiska rummen. Det är därför viktigt att olikheterna beaktas i planeringen. Sandercock
och  Forsyths  (2005)  resonemang  angående  hur  samhällsplaneringen  ska  anpassas  efter
kvinnor och män för att underlätta i vardagen kan ifrågasättas. De påpekar att männen i högre
grad använder bilen och då är frågan om samhällets ska vidareutvecklas efter bilen, eller om
samhällets  ska  utvecklas  för  en  mindre  användning  av  bilen.  För  att  leda  Katz  (1993)
resonemang vidare så är det intressant att se på denna teori utifrån hur kommunen arbetar med
jämställdhetsintegrering; är det genom att underlätta för kvinnor och män i vardagen utifrån
dessa strukturer, genom att bygga bort dessa segregerade mönster som finns mellan kvinnor
och män eller  genom en kombination av dessa? Slutligen så konkretiseras och praktiseras
dessa jämställdhetsintegrerande planeringsteorier i två fall. Det första är Larsson (2006) som
analyserar de olikheter mellan kvinnor och män som finns i livet och det andra utgörs av
Stenbacka,  Grubbström och Forsberg (2014) som analyserar  hur  dessa  genuskontrakt  kan
brytas. 
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4. GRANSKNING AV JÄMSTÄLLDHET I OVANÅKERS KOMMUN

I detta kapitel så kommer undersökningarnas resultat att redovisas, jämföras och relateras till
de  olika  teorier  som tidigare  presenterats.  För  att  undersöka  Ovanåker  utifrån  Forsbergs
(1997)  teorier  om traditionella,  otraditionella  och  modernistiska  genuskontrakt  så  jämförs
olika statistiska data mellan Sverige och Ovanåker i det första avsnittet. Utifrån dessa data så
kommer  Ovanåkers  genuskontrakt  att  bedömas  och  besvara  hur  genuskontraktet  ser  ut  i
Ovanåkers kommun i relation till andra delar av riket. I avsnittet Synen på de fysiska rummen
så beskrivs vardagslivet  i  Ovanåker  och hur medborgare  uppfattar  kommunen utifrån den
enkät  som  har  genomförts.  Därefter  kommer  en  presentation  och  undersökning  av  hur
Ovanåkers kommun arbetar med den fysiska planeringen utifrån jämställdhetsintegrering och
de  utmaningar  som  uppkommer.  Slutligen  så  kommer  planerar-,  civilsamhälls-  och
medborgarperspektivet att diskuteras. 

4.1 Statistiska jämförelser
Kvinnor och män delas in i samhällets genusstrukturer redan vid födseln och därmed är det en
lång process att förändra dessa strukturella miljöer. De föds in i olika roller i samhället och
studie- och yrkesval, för att nämna en omständighet, präglas av detta. Kvinnor i Sverige har
till exempel en eftergymnasial utbildning i högre grad än vad män i Sverige har då det är 46
procent  av  kvinnorna  i  åldrarna  25-64  jämfört  med  35  procent  av  männen  som  har  en
eftergymnasial utbildning (Statistiska centralbyrån, 2014). Ovanåker kommuns befolkning har
i stort en lägre eftergymnasial utbildningsnivå än andra delar av landet; kvinnorna har dock, i
likhet med Sverige i högre grad eftergymnasial  utbildning än männen med 29 procent för
kvinnor respektive 14 procent för män (Statistiska Centralbyrån, 2014).

”Tjejer går vidare till eftergymnasiala studier, men inte killar. Är nästan en omvänd utmaning, för alltid

när man tänker på genus så är det att kvinnor ligger efter och inte får samma support, men i detta fall är

det killarna som borde uppmuntras att gå vidare i eftergymnasiala studier. /…/ Det är en utmaning men

vad det beror på är lite svårt att se.” (Intervju med Eriksson, 2014-12-12)

De gymnasiala utbildningarna inom omvårdnad, estet, hantverk och liknande program har en
majoritet  av kvinnliga elever  medan energi,  bygg, fordon och industri  har en majoritet  av
manliga elever vilket gäller för både Sverige och kommunen (Statistiska centralbyrån, 2014,
s. 32; Intervju med Carlsson, 2014-12-12). Mönstren fortsätter även för de eftergymnasiala
studierna där det till exempel 2012/2013 var 83 procent kvinnor jämfört med 17 procent män
som studerade hälso-/sjukvård och social omsorg. Den mest mansdominerande utbildningen
är  teknik  och  tillverkning  där  det  är  69  procent  män  jämfört  med  31  procent  kvinnor
(Statistiska centralbyrån,  2014, s.  34).  Det är högre kyrkligt  deltagande i  Ovanåker då 88
procent av Ovanåkers invånare som är medlemmar i Svenska kyrkan vilket kan jämföras med
de 66 procent för hela riket (Svenska kyrkan, 2014) Det är kvinnor som står för den största
andelen utpendling från kommunen och det finns i likhet med övriga Sverige stora skillnader
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mellan kvinnors och mäns olika yrken. Den största yrkesgrenen i Ovanåker är tillverkning och
utvinning vilket sysselsatte 2002 personer år 2012, vilket är 39 procent av alla arbetstillfällen i
kommunen. Inom denna näringsgren existerar en stor ojämn fördelning av kvinnor och män,
då det år 2012 sysselsatte 1579 stycken män jämfört med 423 stycken kvinnor (Statistiska
centralbyrån,  2014).  År  2010  så  var  andelen  kvinnor  i  riksdagen  45  procent  (Sveriges
dagblad,  2010)  vilket  är  nästan  detsamma  som  kommunens  44  procent  (Statistiska
centralbyrån,  2014).  Kvinnor  och mäns betalda  arbete  och hemarbete  skiljer  sig  åt  i  hela
landet och kvinnor arbetar i genomsnitt 1 timme mer per dygn med hemarbete än vad män
gör. Männen arbetar ungefär 1,5 timmar mer med betalt arbete (Statistiska centralbyrån, 2014,
ss. 39-40). Den totala medelinkomsten är även lägre i Ovanåker än i Sverige och kvinnor har
en lägre medelinkomst än männen i likhet med riket (se diagram 4.1.1). Procentuellt sett så är
det knappt någon skillnad av fördelningen mellan kvinnor och män i jämförelse med i Sverige
(se diagram 4.1.2).

Diagram 4.1.1 Statistiska centralbyrån,  Medelinkomsten uppdelat på Tkr per år.

Källa: Statistiska centralbyrån

16
 



Diagram 4.1.2 Statistiska centralbyrån, Medelinkomsten uppdelat på procent.

Källa: Statistiska centralbyrån
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Inom medianinkomsten  så  ser  resultatet  snarlikt  ut  i  jämförelse  med  medelinkomsten  (se
diagram 4.1.3). Medianinkomsten för män i Ovanåker är dock något högre procentuellt sätt än
för medelinkomsten för män i Ovanåker. Detta betyder även att kvinnors medianinkomst i
Ovanåker  procentuellt  är  något  lägre  än  medelinkomsten  för  kvinnor  i  Ovanåker.  Dessa
skillnader syns inte för resterande Sverige. Både för kvinnor och män är medianinkomsten
lägre än respektive grupps medelinkomst.

Diagram 4.1.3 Statistiska centralbyrån, Medianinkomst uppdelat på Tkr.

Källa: Statistiska centralbyrån

Ovanåkers kommun är även en kommun med en ständigt minskande befolkning. Jämfört med
hela Sverige så har Ovanåker en lägre andel unga vuxna och ett överskott av äldre, både vad
gäller kvinnor och män. I åldrarna 20-64 så har kommunen en lägre andel kvinnor än män.
Detta leder även till att Ovanåkers kommun har en högre medelålder än resterande Sverige i
och med att  det är ett  överskott  på äldre (Ekonomifakta,  2013). Kvinnor föder fler  barn i
Ovanåker  jämfört  med  resterande  Sverige  och  medelåldern  vid  det  förstfödda  barnet  är
relativt lägre för kvinnor i Ovanåker än för Sverige (se diagram 4.1.4). 

Diagram 4.1.4 Statistiska centralbyrån, Kvinnors medelålder vid första barnet.

Källa: Statistiska centralbyrån
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Kvinnor tar ut nästan 80 procent av dagarna med föräldrapenning vilket är något högre än för
övriga riket (se diagram 4.1.5 och 4.1.6), men detta är ingen anmärkningsvärd skillnad.

Diagram  4.1.5  Statistiska  centralbyrån,  Andel  procentuella  föräldrapenningsdagar  som  totalt,

kvinnor och män tar ut. 

Källa: Statistiska centralbyrån

Diagram 4.1.6 Statistiska centralbyrån, procentuella föräldrapenningsdagar som kvinnor respektive

män tar ut.

Källa: Statistiska centralbyrån
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Utifrån dessa statistiska data och jämförelser mellan Ovanåker och riket så anses Ovanåkers
kommun leva utifrån ett traditionellt genuskontrakt med vissa undantag. Detta eftersom att
skillnaderna mellan Sverige och Ovanåker i de flesta fall tyder på att Ovanåkers kommun har
något större skillnader mellan kvinnor och män, om än litet i många fall. Kvinnan har en lägre
medelålder när hon får sitt första barn och även utbildningsnivån skiljer även mycket mellan
kvinnor och män vilket även det tyder på ett traditionellt genuskontrakt. Undersökningen i
Dalarna  hade  ett  liknande  utfall  då  även  Dalarna  i  de  flesta  fall  ligger  under  Sveriges
statistiska data i de jämförelserna som utgjordes mellan Dalarna och riket (Hedfeldt et al.,
2011). Det höga kyrkliga deltagandet tyder på ett traditionellt genuskontrakt där kyrkan sätter
stor  prägel  på  kommunen  (Sundin  &  Forsberg,  1997,  ss.  62-64).  Det  traditionella
genuskontraktet kan dock ifrågasättas då statistiken i riket jämfört med kommunen inte skiljer
särskilt  mycket  förutom  vid  kvinnans  medelålder  vid  det  första  barnet,  det  kyrkliga
deltagandet samt vid utbildningsnivån. Utöver dessa tre punkter finns inga anmärkningsvärda
skillnader.  Dessa  jämförelser  tyder  därför  på  att  jämställdhetssituationen  är  någorlunda
likadan i kommunen jämfört med övriga landet. Den gemensamma trenden som påträffas i
både kommunen och Sverige i övrigt är dock värd att kommentera då båda visar på olikheter
mellan kvinnor och män, vilket dock ligger utanför ramen för denna uppsats att fördjupa sig i.

4.2 Synen på de fysiska rummen
Jämställdhet  är  någonting som görs  varje  dag och de olika  genuskontrakten bevaras  eller
utmanas (Hedfeldt et al.,  2011). Kvinnor och män har olika roller i samhället  och därmed
även olika sysslor och egenskaper vilket leder till att kvinnor och män använder olika fysiska
platser  olika  mycket  då  det  alltid  har  varit  så (Hirdman,  1988).  Dessa  roller  och
ansvarsområden delar i sin tur in kvinnor och män i olika fysiska rum (Larsson, 2006). Dessa
perspektiv är intressanta för att besvara frågeställningen om hur Ovanåkers medborgare ser på
de fysiska offentliga rummen och användningen av dessa utifrån ett genusperspektiv. För att
besvara frågeställningen så tillfrågades kvinnor och män i Ovanåkers kommun om de ansåg
att något av könen brukade någon fysisk plats mer än det andra könet. Platser som ansågs vara
mest  besökta  av kvinnor  var  först  och främst  matvaruhandeln.  Utöver  matvaruhandeln  så
ansåg även en stor del att skönhetsbutiker, hälso- och inredningsbutiker och lekplatser vara
mest besökta av kvinnor (Se diagram 4.2.1). De platser som ansågs vara mest använda av män
var  gym-  och  träningslokaler,  bandyarenan  men  sedan  framkom  även  järnhandeln,
fiskebutiken, bensinmackar och systembolaget (Se diagram 4.2.2).
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Diagram 4.2.1  Platser som Ovanåkers medborgare anser används mest av kvinnor

Diagram 4.2.2  Platser som Ovanåkers medborgare anser används mest av män.

Det kan vara så att dessa fysiska platser används mer av ett specifikt kön för att ingen utmanar
och förändrar det system som präglar samhället (Hedfeldt et al., 2011). Det kan även vara så
att de olika rummen bjuder in och är anpassade till olika typer av sociala grupper och utifrån
kvinnor  och  män  (Olshammar,  2000).  Dock  kan  detta  även  jämföras  med  frågorna  som
ställdes angående vilka fysiska platser som respondenterna själva använde sig av (se diagram
4.2.3 och 4.2.4). 
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Diagram 4.2.3 Platser i Ovanåker som kvinnliga medborgare använder sig av.

Diagram 4.2.4 Platser i Ovanåker som manliga medborgare använder sig av.

Skillnaderna i dessa diagram är intressanta att se på då medborgarna anser att exempelvis
matvaruhandeln används mer av kvinnor även om i princip alla, oavsett kön, använder sig av
denna plats. Det kan därför innebära att genuskontraktet ser ut på ett vis i verkligheten men att
idéerna om en speciell plats används mer av kvinnor eller män fortfarande finns kvar även om
verkligheten i många fall skiljer sig från detta. Det kan även bero på att de faktiskt använder
sig av samma fysiska platser, men i olika utsträckning. Över hälften av kvinnorna anser att
kvällar, mörker och dålig belysning framkallar osäkerhet. Utöver detta så är även centrum,
vilda djur, parker och buskörningar med på listan (Se diagram 4.2.5). Buskörningar har varit
ett problem i Ovanåker under en tid och grundar sig i att personer kör bil på ett enligt många
skrämmande vis (Hela Hälsingland, 2014). Över hälften av de svarande männen anser inte att
de är osäkra i kommunen, men det som kan framkalla osäkerhet är även där kvällar, mörker
och dålig belysning samt bristande gång- och cykelvägar (Se diagram 4.2.6). Dessa diagram
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visar därför likheter i vilka faktorer som framkallar osäkerhet hos kvinnor och män, men visar
även att en stor andel av medborgarna inte anser att de är osäkra överhuvudtaget i Ovanåkers
kommuns fysiska rum.

Diagram 7.15 Framkallande faktorer för osäkerhet hos kvinnor i Ovanåker

Diagram 7.16 Framkallande faktorer för osäkerhet hos män i Ovanåker

4.3 Jämställdhetsintegreringsarbetet inom den fysiska planeringen
Olika personer har olika förutsättningar i det sociala och fysiska rummet. Användningen av
rummet beror på hur det sociala och fysiska rummet är konstruerat och vilka som är välkomna
där (Olshammar, 2000). Det borde finnas en balans mellan hur planeringen sker utifrån att
främja för kvinnor, män eller båda könen gentemot hur planeringen sker utifrån vem det är
som nyttjar en specifik plats (Larsson, 2006). Utifrån detta resonemang så är det viktigt att
arbeta med jämställdhetsintegrering i den fysiska planeringen för att underlätta för alla att ha
möjlighet att använda sig av de olika fysiska rummen. Detta avsnitt kommer att besvara hur
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jämställdhetsintegreringen inom den fysiska planeringen ser ut i Ovanåkers kommun och vad
som försvårar respektive underlättar i processen. 
I skrivande stund så upprättar Ovanåker en ny översiktsplan där jämställdhetsfrågan är aktuell
och beaktas. I arbetet med översiktsplanen så har nya metoder använts för att nå ut till en
bredare målgrupp. Dessa metoder har bland annat bestått av olika typer av formulär som har
skickas in på olika vis, och detta har resulterat i ett högre deltagande bland kvinnor än bland
män. Medborgardialoger är en metod som används för att nå medborgares åsikter och denna
metod har använts i översiktsplanen likasom i andra projekt. Vid medborgardialoger finns
dock en tydlig tendens att det är pensionerade män som deltar, främst personer som tidigare
arbetat med ingenjörsfrågor. Det är endast uppskattningsvis ungefär 20 procent av deltagarna
som är kvinnor och varken kvinnor eller män i åldrarna 30 till 40 deltar (Intervju med Lundh,
2014-12-22).

”Vi får sällan minoriteter till medborgardialoger, varför vet vi inte men vi når inte ut till dem. Det kan ju

både bero på resursbrist från vår sida för att vi inte har tid med det eller för att vi inte lägger ner

tillräckligt arbete på det. Vi når inte heller ut till kvinnor eller män mellan 30-40 år då de har andra

saker för sig. När du är över 50 år så har du tid att engagera dig, det har du inte om du är runt 30 år och

är tvåbarnsfarsa och ska passa barn, skjutsa till fotboll och allting. OM det inte är en fråga du brinner

för, då tar man sig tid, men inte annars.” (Intervju med Lundh, 2014-12-22)

Medborgardialoger bör anpassas utifrån att underlätta för kvinnors åsikter att träda fram då
kvinnor  är  underrepresenterade  i  planeringssammanhang  (Sandercock  &  Forsyth,  2005).
Göteborgs stad har tagit  fram ett  metodstöd angående hur dialoger  ska genomföras  på ett
jämställdhetsintegrerat vis. I denna beskriver de bland annat olika tillvägagångssätt för att nå
ut till en bredare målgrupp. De menar även att om olika sätt används så kommer de ge ett
annorlunda  resultat  än  om  endast  de  klassiska  medborgardialogerna  där  kommunen
utannonserar  ett  möte  används  för  att  nå  ut  till  medborgarna.  Därför  kan  till  exempel
dörrknackningar, besök av skolor, elektroniska enkäter eller att befinna sig i centrum för att
diskutera vara framgångsrika metoder för att nå ut till fler medborgare. Det är viktigt att nå ut
till en så stor målgrupp som möjligt som engageras av frågan för att nå ett så bra slutresultat
som möjligt (Göteborg stad, 2013). Ovanåker har tillsatt detta på Översiktsplanen och det har
gett ett resultat av att fler kvinnor har varit benägna att besvara dessa olika sätt vilket tyder på
att  dessa  metoder  är  mer  framgångsrika  för  att  nå ut  till  kvinnor  som annars  anses  vara
underrepresenterade i planeringssammanhang. 

Lundh tror att fysisk planering kan främja ett jämställt samhälle och för att nå ett så bra
slutresultat som möjligt så försöker han att arbeta och föra dialog med olika personer med
olika bakgrund (Intervju med Lundh, 2014-12-22).

”Jag försöker, i alla fall tjänstemannamässigt, att jobba med så många som möjligt med så många olika

bakgrunder som möjligt, som inte heller är inblandade i planeringen i vanligheten. För har du exempelvis

ett  skolområde,  ja  då  har  du  skolfrågor,  badhuset,  fritid,  trafik  med  flera.  Får  du  in  frågor  från

planeringen till dom så får du nya perspektiv, för dom vänder på hela steken, tänker inte som en annan

24
 



vilket kan ge aha-upplevelser. Nackdelen är att det tar väldigt lång tid, men jag tror att det är någonting

som kan visa sig i resultatet och ge ett bättre slutresultat.” (Intervju med Lundh, 2014-12-22)

Det handlar om att inte tänka på det vis som det alltid har gjorts utan att se ett och samma
projekt  utifrån  olika perspektiv då personer  ser på saker  på olika  vis.  Det  är  inte  bra att
förstärka stereotyper eller segregation i samhället då det leder till vidare stigmatiseringar. Alla
ska ha möjlighet att bruka samma ytor och ytorna ska främjas för en blandad målgrupp. Det
gäller även att förnya och aktualisera kunskapen kring området (Intervju med Lundh, 2014-
12-22).  Då nya  normer,  genuskontrakt,  forskning  och  metoder  ständigt  träder  fram inom
jämställdhetsintegrering så är viktigt att arbeta med frågan aktivt (Hedfeldt et al., 2011). Att
aktualisera  kunskapen  kring  området  främjar  även  möjligheten  att  olika  parter  blir  mer
införstådda i problemet och börjar söka efter ännu mer kunskap. Det kan i sin tur leda till en
klättring  på  kunskapstrappan  och  en  vidareutveckling  för  jämställdhetsintegrering.  Den
kunskap som kan urskiljas idag landar i de flesta fall på medveten inkompetens då de vet om
att  problemet  existerar  och  är  benägna  att  lära  sig  mer  om  ämnet.  Kunskapen  är  dock
begränsad och det krävs ett aktivt tänkande inom ämnet (UR Samtiden, 2014).

Efter  att  CEMR-deklarationen skrevs under så har  politiska frågor kring kvinnors och
mäns  löneskillnader  uppmärksammats  (Intervju med Eriksson, 2014-12-12).  Deklarationen
har även bidragit  till  en ökad kunskap inom jämställdhetsintegrering i  planeringen.  Själva
arbetsplatserna  står  utanför  planerarnas  makt,  men  de  kan  arbeta  med  vägarna  fram  till
arbetsplatserna  (Intervju  med  Lundh,  2014-12-22).  Eftersom  kommunen  är  en  stor
arbetsgivare så är samarbetet mellan de olika kommunala aktörerna en intressant aspekt att se
vidare på.  Skapas en bredare förståelse och diskussion om jämställdhet  bland dessa olika
aktörer så skulle det ge en möjlighet att främja högre steg i kunskapstrappan och en djupare
förståelse för problemet (UR Samtiden, 2014).

Det finns lagar, riktlinjer och direktiv att arbeta efter som har beordrats från regeringen
och ska gälla för hela Sverige. Enskilda åsikter är självklart välkomna men det genuskontrakt
som  präglar  kommunen  förändrar  inte  hur  arbetet  går  till  då  lagarna,  riktlinjerna  och
direktiven  är  av större  vikt  än enskilda åsikter  (Intervju med Lundh,  2014-12-22).  Lundh
menar att mannen alltid har blivit prioriterad i planeringen och att det nu är viktigt att ta upp
de målgrupper som inte har blivit lika tillgodosedda i tidigare skeden. Utöver det så bör nya
perspektiv användas och inte  tänka på det  vis  som det alltid  tänkts  genom. Det är  därför
viktigt  att  ta upp andra aspekter i planeringen som till exempel gång- och cykelvägar.  De
frågor som alltid har varit prioriterade utifrån exempelvis bilen behövs endast tas upp i just
den utsträckningen som krävs, men inte mer är nödvändigt (Intervju med Lundh, 2014-12-22).
Pendlingsmöjligheter till speciellt Falun är någonting som kommunen vill satsa på då dessa är
begränsade. Uppmuntring till invånare sker i ett försök att nå en entreprenör som kan starta en
verksamhet  med  en  privat  busslinje  mellan  Ovanåker  och  Falun.  Detta  för  att  öka
pendlingsmöjligheterna till en stad där både arbete och studiemöjligheter finns. Vägarna mot
Gävle och vidare mot Stockholm är i dagsläget mer välutvecklade (Intervju med Eriksson,
2014-12-12). Det har visat sig att kvinnor och män rör sig på olikartade vis i samhället och
mellan olika aktiviteter. Kvinnor använder sig med av kollektivtrafik och som passagerare i
en bil, medan männen oftare åker- och är förare i bilen. Kvinnor har större benägenhet att resa
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för  fritid,  service  och  inköp  och  männen  reser  till  arbetet  (Wiklund,  2014).  Tas  dessa
strukturella mönster med i planeringen så finns möjligheten att underlätta för kvinnor och män
i vardagen. Satsningen på kollektivtrafik borde planeras att underlätta för både kvinnors och
mäns vardagsliv vilket borde göras i ett genusneutralt perspektiv för att underlätta för just de
personer som faktiskt använder sig av kollektivtrafik snarare än att underlätta för antingen
kvinnor, män eller båda (Larsson, 2006).

4.4 Arbeten, utbildning och civilsamhället i Ovanåkers kommun
Slutligen så undersöks arbetslivet, utbildningen och civilsamhället i Ovanåker för att se vilka
förändringar  som har  skett  kring  genuskontrakt  inom kommunen  samt  vad som försvårar
respektive underlättar för en jämställdhetsintegrering. Möjligheten till ett heltidsarbete måste
finnas i ett modernt samhälle för att personer ska ha möjlighet att försörja sig. De skillnader
som finns i hur klassiskt kvinnliga yrken skiljer sig lönemässigt från klassiskt manliga yrken
är en aktuell fråga i politiska sammanhang (Intervju med Eriksson, 2014-12-12). Kvinnliga
yrken  som  motsvarar  manliga  yrken  har  i  de  flesta  fall  lägre  lön  och  även  osäkrare
anställningar vilket det inte finns någon logik i enligt Eriksson. Inom kyrkan strävar de efter
en jämn fördelning mellan kvinnor och män vid en tjänstetillsättning. Det är dock viktigt att
kompetensen går före könet i tillsättandet av en anställning och det kan skilja mellan olika
poster. Till exempel är kvinnor i en majoritet bland musikerna medan männen ansvarar för
kyrkogårdarna inom kyrkan (Intervju med Sandström, 2014-12-05). Inom gymnasiet,  Vux,
SFI och Särvux finns det 43 heltidstjänster som består av 54 procent kvinnor och 46 procent
män (Intervju med Carlsson, 2014-12-12). Det är fler kvinnor inom sekreterartjänster och fler
män  på  exempelvis  ingenjörstekniska  avdelningen  på  kommunen,  men
samhällsplanerartjänsterna  består  av en kvinnlig  strategisk planerare  och en manlig  fysisk
planerare  (Intervju  med  Lundh,  2014-12-22).  Dessa  sammanställanden  visar  att  den
kvantitativa  jämställdheten  har  förbättrats  genom  att  arbetsgivare  tar  hänsyn  till
jämställdhetsfrågan i tillsättandet av en ny tjänst (Statistiska centralbyrån, 2014 s.2).

Skolan är en stor aktör som till  stor del formar barn och ungdomar innan de ska ut i
arbetslivet.  Därför  är  det  även  viktigt  att  höra  hur  deras  arbete  ser  ut  kring  genus  och
jämställdhet.  Det  är  viktigt  att  arbeta  med  jämställdhet  inom  skolan  och  att  öppna  upp
elevernas  ögon  för  att  se  de  olika  problem  som  finns  i  dagens  samhälle  (Intervju  med
Carlsson, 2014-12-12).   Enligt Carlsson så har killar en tendens till att ha en negativ syn på
feminism när ordet först tas upp, men att de får en större förståelse för det när det talas om
genus. Detta menar Carlsson har en grund i att ordet feminism är väldigt laddat till skillnad
från genus som är mer neutralt. Hon menar även att det är viktigt att få upp ögonen att vi alla
är fångade i de normer som finns (Intervju med Carlsson, 2014-12-12). Feminism har blivit
ett föraktat ord även om det behandlar en fråga som är viktig för alla oavsett (Watson, 2014)
Den negativa synen på feminism kan även jämföras med hur kunskapstrappan beskriver de
olika trappstegen (UR Samtiden, 2014). För att  få upp förståelsen för problemet så är det
viktigt att komma längre än steget  omedveten inkompetens då det oftast är i det steget som
motstånd uppkommer. Kommer personer bara förbi detta steg så kan förståelsen för varför det
är  ett  samhällsproblem  minska  motståndsrörelser  och  öka  engagemanget  för  frågan  (UR
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Samtiden,  2014) I  Undersökningen  om  genuskontrakt  i  Dalarna  poängteras  ungdomars
möjligheter i utvecklandet av jämställdhetsarbetet då ungdomar anses ha stora möjligheter att
bryta  sig utanför  normer och förändra dagens samhällsstrukturer  (Stenbacka et  al.,  2014).
Dessa omedvetna tankar som normer kan föra med sig kan i sin tur komplicera processen för
personer att bryta sig ut ur dessa mönster och samhällsstrukturer (Hedfeldt et al., 2011).

Kvinnor och män använder sig av kyrkan på både likartade och olikartade vis. Det som
främst skiljer kvinnlig och manlig användning av kyrkan är inom de olika föreningarna där
det tydligt uppdelas på kön. Detta menar kyrkoherden är av naturliga skäl då kvinnor och män
har  olika  egenskaper  och kroppsbyggnader.  Syföreningarna  är  det  endast  kvinnor  som är
aktiva inom samtidigt som det endast är män som ingår i de tyngre sysslorna som att till
exempel bära kistor. Det finns även olika samtalsgrupper inom kyrkan som diskuterar olika
aktuella ämnen, varav dessa är uppdelade utifrån kön (Intervju med Sandström, 2014-12-05).
Kvinnor och mäns olika sysslor, platser och egenskaper existerar inom kyrkan och i samhället
som stort. Problemet ligger i att det är ett strukturellt  problem enligt vilket det anses vara
naturligt  att  kvinnor  och  män  ska  utföra  olika  aktiviteter  och  delas  upp  efter  kön.
Uppdelningen av kvinnor och män anses vara naturlig eftersom att det alltid har varit på det
viset (Hirdman, 1988). Uppdelningen av kvinnor och män tyder även på att genuskontrakten
inte utmanas eller förändras, utan det bevaras så som det ser ut (Hedfeldt et al., 2011).

Eriksson har märkt av att kvinnors roll inom politiken har förändrats under hans yrkesliv.
Tidigare kunde kvinnor inom politiken bemötas av kommentarer som; ”Det är ju bra att det
är någon som är här och kokar kaffe” (Intervju med Eriksson, 2014-12-12). Majoriteten av
posterna  bestod  även  av  män  i  hans  tidigare  yrkesliv  men  dessa  strukturer  ser  han  en
förändring inom. Idag tycker han att kvinnor tar för sig mer än männen och det har kommit in
fler kvinnor på högre poster (Intervju med Eriksson, 2014-12-12). Sandström anser att män
idag vågar visa mer närhet än tidigare, vilket främst märks under hembesök som görs innan
dop (Intervju med Sandström, 2014-12-05). Även läraren anser att pojkarna idag har lättare
för att kramas och prata om känslor än vad hon märkt av tidigare i hennes arbetsliv (Intervju
med Carlsson, 2014-12-12). Då genuskontrakt bevaras, utmanas eller förändras, omedvetet
eller  omedvetet  så  fordras  en  kunskap  för  att  medvetet  ha  möjlighet  att  förändra
genuskontakten  (Hedfeldt  et  al.,  2011).  ”Det  blir  ingen förändring om man inte  ser  hur
normen ser ut!” (Intervju med Eriksson, 2014-12-12). Det krävs att kommunen och samhället
i stort skapar en diskussion om detta för att få medborgare och yrkesaktiva att se hur denna
norm ser ut och påverkar oss (Eriksson, 2014). Lundh talar om hur hans syn är påverkad av de
personer som har utbildat honom. Dessa personer är i regel äldre män och varken dom eller
Lundh  har  några  större  begränsningar  i  vardagen  och  därför  har  de  inte  den  korrekta
kännedomen i vilka problem som kan uppstå för personer med andra (Intervju med Lundh,
2014-12-22). ”Vi kan inte gå runt och tro att vi är så himla genusneutrala, för det är vi inte!”
(Intervju med Carlsson, 2014-12-12). Detta på grund av att vi lever i ett färgat samhälle, och
att vi omedvetet faktiskt gör skillnad på personer utifrån kön och utifrån hur genuskontrakten
ser  ut  (Intervju  med  Carlsson,  2014-12-12).  Dessa  resonemang  kan  exemplifieras  till
trappsteget medveten inkompetens på kunskapstrappan då de vet att de själva och samhället är
färgat, vi lever som vi lär och att vi omedvetet gör skillnad på kvinnor och män. De vet om att
vi  lever  efter  strukturella  mönster  men  är  i  behov  av  mer  kompetens  för  att  klättra  till
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trappsteget  medveten  kompetens (UR Samtiden,  2014).   För  att  utmana  och  förändra  de
normer och strukturella mönster som finns i samhället så behöver dessa belysas så att samtliga
i samhället ser dessa för att förenkla en förändring. Syns inte problemet så förhindrar det även
en förändring (Hedfeldt et al., 2011).
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5. SLUTDISKUSSION

De  statistiska  jämförelser  som  har  gjorts  utgör  ett  intressant  komplement  till
enkätundersökningen. Utifrån de statistiska jämförelserna så anses Ovanåkers kommun med
vissa undantag präglas av ett traditionellt genuskontrakt. De statistiska skillnaderna mellan
riket  och  Ovanåker  tyder  i  stort  på  att  Ovanåkers  kommun  är  något  mindre  jämställt  än
resterande Sverige och att gamla normer fortfarande lever kvar i kommunen. Ovanåker ligger
under genomsnittet för riket när det kommer till den kvantitativa synen på jämställdhet vilket
tyder på större skillnader mellan kvinnor och män. Det är dock inte så stora skillnader som
syns,  vilket  tyder  på  att  Ovanåker  inte  nödvändigtvis  lever  utifrån  det  traditionella
genuskontraktet  till  fullo  och  är  någorlunda  lika  jämställd  som  övriga  Sverige.  Utifrån
enkätundersökningen  så  uppfattas  kvinnor  använda  sig  av  matvaruhandel,
skönhets/inredning/klädaffärer och lekplatser till större del än männen medan män uppskattas
använda  sig  av  gym-  och  träningslokaler  och  affärer  såsom  järnhandel,  bensinmackar,
fiskebutiker och systembolaget i större del än kvinnorna. Detta kan återspegla de normer som
finns i samhället, och kategorisera kvinnliga och manliga sysslor. De kvinnor och män som
besvarat  enkäten använder sig dock av samma fysiska rum vilket  är  ett  väldigt  intressant
resultat.  Resultatet  kan tyda  på att  strukturerna  har  förändrats  men att  synen på de  olika
rummen fortfarande är densamma. Det kan dock även bero på att kvinnor och män använder
sig av samma fysiska platser, men i olika omfattning. Det hade varit intressant att ha djupare
intervjuer kring dessa frågor. Jag anser dock att i det här fallet så är helheten bland invånarnas
tankar av större värde eftersom att olika personer använder kommunen på olikartade vis och
därför även ser på kommunen på olika vis.

För att underlätta för kvinnor och andra målgrupper som inte har blivit tillgodosedda i
tidigare  planeringsskeden  så  fokuserar  Ovanåkers  kommun  på  dessa  grupper  i  dagens
planering.  Det  som  kan  utgöra  hinder  är  dock  bristen  på  kvinnligt  deltagande  i
beslutsprocesser kring olika frågor. Den fysiska planeringen kan främja en ökad jämställdhet
men  den  vidare  frågan  blir  i  vilken  grad.  För  att  nå  ut  till  fler  målgrupper  bör  olika
tillvägagångssätt  användas,  exempelvis att  befinna sig i  centrum, ha möten på olika tider,
genomföra  enkäter  eller  andra  metoder  med  elektroniska  svarsmöjligheter.  Dessa  olika
tillvägagångssätt blir även intressanta att se på utifrån den utförda enkätundersökningen där
andelen kvinnor och män som besvarade den var väldigt ojämn. Kvinnor anses ha en större
benägenhet till att besvara enkäter vilket kan ses då undersökningen besvarades av 99 kvinnor
och endast 18 män. Den ojämna könsfördelningen är därför en intressant aspekt som visar att
kvinnor och män faktiskt är mer angelägna att besvara olika undersökningsformer och därför
bör det beaktas i olika processer. 

Det är många faktorer som spelar in i  hur samhället  kan bli jämställt  och den fysiska
planeringen är en av dem. Andra faktorer som spelar in är bland annat hur samhällets normer
och genuskontrakt  ser  ut  vilket  bland annat  påverkar  de  segregerade  näringslivsgrenarna,
löneförhållanden,  studieval och hur kvinnor och män bemöter  varandra i  olika situationer.
Därmed så kan den fysiska planeringen främja jämställdhet genom jämställdhetsintegrering
men  normer,  genuskontrakts  och  de  strukturella  mönster  som idag  finns  försvårar  denna
process.  Genom  att  skapa  en  större  förståelse  bland  samtliga  aktörer  och  medborgare  i
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kommunen  så  kan  dessa  hinder  förminskas  och  istället  underlätta  för
jämställdhetsintegreringen.

Inom  skolan,  planeringen  och  politiken  finns  en  medvetenhet  kring  den  kvalitativa
jämställdheten. Dessa aktörer arbetar aktivt med och kring jämställdhetsintegrering och även
om de inte  alltid  kan konkretisera  hur  de ska  gå  tillväga  för  att  lösa  problemet  så  lever
diskussionen. De olika aktörerna befinner sig idag på trappsteget  medveten inkompetens och
det  är  viktigt  att  öppna upp för  en vidare  diskussion och kunskap om ämnet.  Genom att
diskutera frågan vidare så kan det även öppna upp medborgares ögon och ge dem en djupare
förståelse och insikt i att vi alla är fångna i dessa normer och genuskontrakt. Skapas denna
förståelse så kan jämställdhetsintegrering främjas och vidareutvecklas. Detta är viktigt för att
få de personer som befinner sig på omedveten inkompetens att förstå vad jämställdhet innebär
och varför det är ett problem. Att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågan kan främja en utökad
vilja att lära sig ännu mer om ämnet. Detta i sin tur kan leda till en ökad kunskap och att fler
personer klättrar upp till högre steg i kunskapstrappan. Ju fler det är som klättrar upp på högre
steg  i  kunskapstrappan,  desto  mer  ökar  möjligheterna  för  en  utveckling  av
jämställdhetsfrågan.  Det  krävs  att  personer,  medborgare  som  yrkesaktiva,  får  en  ökad
förståelse  för  de strukturella  mönster  som idag finns  och att  det  är  ett  problem för  både
kvinnor och män. Nås en ökad förståelse och kunskap kring frågan så kan motståndet minska,
kunskapen leda till att fler klättrar högre upp på kunskapstrappan och att normer utmanas och
förändras. Dessa förändringar har bland annat märkts genom att kvinnor idag arbetar på högre
poster, är mer framåt och studerar vidare i högre grad och att män anses ha en större tendens
att visa närhet än tidigare. Dessa förändringar kan tyda på en förändring av genussystemen,
där bland annat kvinnor blir mer aktiva inom arbetslivet och män tar större ansvar i hemmet. 
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Ovanåkers  kommun.  Översiktsplan  2000  –  Ovanåkers  kommun,  2014-04-30
http://www.ovanaker.se/byggabo/planer/gallandeplaner/oversiktsplan/ovanakerskommun.
4.2d8118541343be71ea98000154220.html (hämtad den 2015-01-06).

Statistiska Centralbyrån, 2014. Invånarantal, 2014-11-11.
http://www.ovanaker.se/omkommunen/invanarantalochstatistik.4.2d8118541343be71ea98
000153858.html (Hämtad den 2014-12-15).

Sveriges utbildningsradio, 2007. Genusmaskineriet Att  färgas av Sverige - Värderad lika? 
http://www.ur.se/Produkter/143704-Genusmaskineriet-Att-fargas-av-Sverige-Om-genus-
och-etnicitet (Hämtad 2014-12-22)

UR Samtiden – Jämställdhet 2.0, Normer som måste brytas. [video] 2014-12-14
http://urplay.se/Produkter/186466-UR-Samtiden-Jamstalldhet-2.0-Normer-som-maste-
brytas (Hämtad den 2015-01-01)

Watson, E. Launch of the HeForShe Campaign - Special event. 2014-09-20
http://webtv.un.org/search/launch-of-the-heforshe-campaign-special-
event/3797140848001?term=emma%20watson (Hämtad den 2015-12-20)

6.2 Intervjuer
Eriksson, Bertil., 2014-12-12. Kommunfullmäktige kristdemokraterna Ovanåkers kommun.

Carlsson, Annelie, 2014-12-12. Gymnasielärare Ovanåkers kommun.

Lundh, Erik., 2014-12-22. Fysisk planerare Ovanåkers kommun.

Sandström, Matts., 2014-12-05. Kyrkoherde Ovanåkers kommun.

6.3 Diagram och bilagor
Boverket, 20 år av jämställdhetsintegrering i staten, 2014-11-26

http://blogg.boverket.se/boverksbloggen/2014/11/26/20-ar-av-jamstalldhetsintegrering-i-
staten/ (Hämtad den 2015-01-02)

Försäkringskassan, Föräldrapenning, Andelen nettodagar med föräldrapenning och tillfällig
föräldrapenning för vård av barn (vab) för kvinnor respektive män visar hur uttaget av
föräldraförsäkringen skiljer sig mellan könen. 

Statistiska centralbyrån, Medelåldern vid första barnets födelse efter region och kön. År 1970
- 2013 
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Statistiska centralbyrån, Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året (antal
personer,  medel-  och  medianinkomst  samt  totalsumma)  efter  region,  kön,  ålder  och
inkomstklass. År 1999 - 2012,
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7. BILAGOR

Bilaga 7.1 Enkät
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Bilaga 7.2 Enkät
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Bilaga 7.3 Kunskapstrappan 
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