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ABSTRACT 
Söderqvist, J. 2015. Jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen. Serie Uppsatser: 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.   
 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur kommuner arbetar med jämställdhetsperspektivet i den 
fysiska planeringen och även ta reda på vilka hinder som existerar för att implementera perspektivet i 
planeringen. I denna studie har fem kvalitativa intervjuer genomförts med fyra kommuner och en 
länsstyrelse. De kommuner som har medverkat är Nykvarns kommun, Stockholms kommun, Uppsala 
kommun och Älvkarleby kommun samt Stockholms länsstyrelse. En kvalitativ undersökning gjordes 
för att få en djupare bild och helhetsförståelse av hur kommunerna arbetar med den fysiska 
planeringen. Undersökningen baseras på planerarnas egna erfarenheter och reflektioner. De personer 
som har deltagit i undersökningen arbetar med fysisk planering på olika nivåer. I undersökningen kom 
det fram att ingen av kommunerna arbetar aktivt med jämställdhetsperspektivet, förutom Stockholms 
kommun som nu fått ett explicit uppdrag i deras nya budget för detta. Avsaknaden av 
jämställdhetsperspektivet i arbetet beror på olika faktorer som resurser och olika attityder i frågan. Det 
visade sig att det finns ett glapp mellan regeringens mål och utövande av jämställdhetsperspektivet i 
den fysiska planeringen.  
 
Jag vill även tacka min fantastiska handledare Cecilia Fåhraeus som har hjälpt mig med bra 
vägledning.  
 
This paper seeks to investigate how municipalities work with a gender perspective in spatial planning, 
and how their municipal circumstances affect their work. In the course of this study, five qualitative 
interviews have been undertaken with four municipalities and one county. The municipalities that have 
participated are those of Nykvarn, Stockholm, Uppsala and Älvkarleby, and the county that has 
participated is that of Stockholm. A qualitative study has been carried out in order to gain a deep image 
and overall understanding of how the municipalities’ work with physical planning. The survey is based 
on the planners’ personal experiences and reflections. All individuals that have participated in the study 
work with spatial planning on different levels. The study’s conclusion is that non of the municipalities 
are working actively with the government’s gender perspective, with the exception of Stockholm which 
now has an explicit mandate in their new budget. The lack of genderperspective in their work is a result 
of various factors such as resources and different attitudes towards the issue. As it turned out, there 
seems to be a gap between the government’s objectives and the pursuit of gender mainstreaming in 
physical planning.  
 
 
Keywords: Jämställdhet, fysisk planering, social hållbar utveckling, jämställdhetsmålet, kommunal 
planering, samhällsplanering, stadsplanering, Urban planning, gender equality, spatial planning, social 
sustainability. 
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1. INLEDNING 
 
Hållbar utveckling är ett uttryck som tas upp i många sammanhang och är ett mål för 
en önskad samhällsutveckling. För att uppnå en hållbar utveckling måste tre olika 
faktorer kunna samverka: ekonomisk, ekologisk, och social hållbarhet (KTH, 2014). I 
social hållbarhet är jämställdhetsperspektivet inräknat.  

Helén Lundkvist (1998) beskriver ett ohållbart samhälle som när fördelningen av 
makt är ojämn och ojämnställd mellan kvinnor och män. I ett hållbart samhälle ska 
både kvinnor och män vara delaktiga i beslutsfattande och de ska ha lika makt och 
inflytande på sina egna liv och sin omgivning. Regeringen har som mål inom 
jämställdhetspolitiken att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv (prop. 2005/06:155). Det betyder att oavsett kön, etnisk bakgrund 
eller sexualitet ska alla människor ha lika rätt att utforma sina liv och sin omgivning. I 
rapporten På tal om kvinnor och män (2014) synliggörs könsuppdelad statistik som 
visar att kvinnan och mannen idag inte är jämställda. För att kunna uppnå målet inom 
jämställdhetspolititiken måste arbetet ske konsekvent och aktivt.   

Det finns flera olika områden man kan arbeta med när det gäller jämställdhet men 
denna uppsats kommer inrikta sig på den fysiska planeringen. I den fysiska 
planeringen finns det olika sätt att planera för att uppnå ett mer jämställt samhälle 
såsom säkerhet, det splittrade rummet, trafik, kvinnoinflytande med mera. Denna 
uppsats kommer undersöka fyra kommuner hur de arbetar med 
jämställdhetsperspektivet: Nykvarns kommun, Stockholms kommun, Uppsala 
kommun och Älvkarleby Kommun. Uppsatsen ämnar även ta reda på vilka hinder 
som finns i implementeringen av jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Nykvarns kommun, Stockholms 
kommun, Uppsala kommun och Älvkarleby kommun arbetar med 
jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen. Uppsatsen ämnar även undersöka 
vilka hinder som existerar för att inkludera perspektivet i den fysiska planeringen. 
Frågeställning lyder: 
 

• Hur arbetar kommunerna med jämställdhetsperspektivet i den fysiska 
planeringen idag?  

• Vilka hinder existerar för att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i den 
fysiska planeringen?  

 

1.2 Avgränsning  
Undersökningen kommer se till alla faktorer som påverka jämställdhetsperspektivet i 
den fysiska planeringen. Däremot fokuseras det mer på vilken betydelse kommunens 
storlek och länsstyrelsens har på arbetet. Statistik över kommunernas resurser i form 
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av finansiella medel har bortsätts ifrån i denna undersökning på grund av tidsbrist. 
Den information som samlats in gällande resurser är tagen från intervjuer som 
genomförts med utvalda respondenter.  

1.3 Disposition 
Uppsatsen är disponerad med först en bakgrunds del som förklarar processen för den 
fysiska planeringen i Sverige, för att sen berätta vilken jämställhetspolitik som finns. 
Uppsatsen går sedan in på teori delen. I teori delen förklaras vad genus är och hur det 
kopplas till plats, en historisk bakgrund om hur staden har planerats och vad det 
innebär att planera jämställt i den fysiska planeringen. Detta för att skapa en förståelse 
hur det är att planera jämställt och hur det har sett ut. Den del som kommer vara en 
väsentlig del i min analys är attityder som motstånd som också presenteras i 
teoridelen. Det är den delen som kommer användas för att kunna besvara vilka hinder 
som finns i att implementera jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen. 
Efter teori delen presenteras min metod och därefter kommer vi in på resultatdelen. I 
resultatdelen förklaras först hur kommunerna arbetar med den fysiska planeringen, 
där respektive kommun presenteras var för sig.  Därefter tas det upp vilka hinder 
kommunerna identifierar som finns i att implementera jämställdhetsperspektivet. I 
analys och slutdiskussion diskuteras de hinder som existerar i att implementera 
jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen med hjälp av teoridelen attityder 
som motstånd.  

2. BAKGRUND 
 
I detta avsnitt presenteras hur Sverige styrs och vilken roll länsstyrelsen och 
kommunen har på den fysiska planeringen. Det presenteras även vilken 
jämställhetspolitik som finns.  

2.1 Den fysiska planeringen i Sverige 
För att kunna undersöka hur kommuner arbetar med jämställdhetsperspektivet i den 
fysiska planeringen och hur deras förutsättningar ser ut måste vi först få en förståelse 
till hur vårt land styrs. 

Regeringens uppgift är att styra Sverige genom att stifta eller ändra lagar samt 
verkställa riksdagens beslut. Regeringen tar hjälp av olika myndigheter. Länsstyrelsen 
är en av dessa och kan ses som regeringens förlängda arm som ska föra ut regeringens 
politik och rapportera tillbaka hur det ser ut i länet. Länsstyrelsen är en 
kunskapsorganisation som hanterar många frågor såsom livsmedelskontroll, 
hälsoskydd, hållbar samhällsplanering och boende, fiske, jämställdhet och många fler 
frågor. (Vårt uppdrag, 2014) 

I varje län finns det olika kommuner. Varje kommun har planmonopol över 
mark- och vattenanvändning och därmed får kommunen en betydande roll i den 
fysiska planeringen (PBL 1:2). Alla kommuner måste enligt lag ha en översiktsplan. 
Översiktsplanen redovisar en långsiktig strategi för utvecklingen av den fysiska 
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miljön. Översiktsplanen ska vara vägledande för kommunens vardagsbeslut som 
detaljplanering, planbesked, bygglov samt andra tillståndsövningar (Översiktsplanen, 
2014). Planen ska samråda med länsstyrelsen, regionala samverkansorgan, 
grannkommuner och andra berörda (Processen för översiktsplanering, 2014). Om 
kommunen sen vill bruka marken tas en detaljplan fram. En detaljplan tar upp mer 
detaljerat om mark- och vattenområdet är lämpligt för bebyggelse. Detaljplanen ska 
redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa 
(PBL 4:2,5). Vid en detaljplan kopplas länsstyrelsen in i två skeenden. Första gången 
detaljplanen kommer till länsstyrelsen är under samrådsprocessen. Då kan 
länsstyrelsen komma in med råd och synpunkter angående planen och länsstyrelsens 
ord bör väga tungt. Sista skeendet när detaljplanen kommer in till länsstyrelsen är om 
planen ska träda laga kraft. Då ser länsstyrelsen bara till olika prövningspunkter om 
planen skulle gå mot riksintressen – då kan planen upphävas. (Länsstyrelsens roll i 
detaljplanering, 2014) 

Europeiska Unionen (EU) har en påverkan på vårt styre och även medborgare. 
Eftersom Sverige är medlem i denna union måste hänsyn tas in till unionens 
gemensamma regler. (EU och internationellt, 2014)   

2.2 Jämställhetspolitik 
Både EU och Regeringen har jämställdhetsmål som ska uppfyllas. EU har tagit fram 
en färdplan för att främja jämställdhet (KOM 2006:96). Färdplanen tar upp att det ska 
finnas en jämn könsfördelning i beslutsfattande, att det ska finnas lika möjligheter för 
kvinnor och män till ekonomisk självständighet, förena privatliv och yrkesliv, 
könsrelaterat våld ska upphöra, bekämpa stereotypa könsroller och främja jämställhet 
i utrikes- och biståndspolitiken. EU:s färdplan liknar regeringens jämställdhetsmål. 
Regeringen har följande mål i jämställhetspolitiken (prop. 2005/06:155): 

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta 
arbetar regeringen efter fyra delmål: 

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

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

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

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

Detta mål syftar till att alla instanser ska främja jämställdhetspolitik. Oavsett kön ska 
alla människor ha lika rätt att utforma sina liv i det samhälle de lever i.  

Det är även lagstiftat att jämställhet ska främjas i plan- och bygglagen. Lagen ska 
ses som ett stöd för arbetet men är inte tvingande. Lagen syftar till att främja 
samhällsutvecklingen med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. Denna lag 
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är som sagt inte tvingande men ska verka mot att man ska bygga jämställt och då få 
med det i den fysiska planeringen.  

Länsstyrelsen är som tidigare nämnts en kunskapsorganisation som ska hjälpa 
kommunerna. Länsstyrelsen ska föra ut regeringens politik samt återkoppla hur det 
ser ut i landet. I varje län ska det finnas en jämställdhetsexpert (Larsson och Jalakas, 
2008, s. 35). Stockholms Länsstyrelse tog fram BoJäm som är en rapport som ska 
främja jämställhet i den fysiska planeringen. Den ska dessutom vara en vägledning för 
politiker och samhällsplanerare för hur man kan utveckla den fysiska planeringen 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. BoJäm-projektet togs fram då Länsstyrelsen ansåg 
att det saknades verktyg och att kunskapen var låg hos planerare gällande 
jämställdhetsperspektivet, trots tydliga mål och lagstiftning (Dymén, 2008). 
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3. TEORI 
 

3.1 Vad är genus?  
För att kunna analysera vad jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen är 
måste vi först undersöka vad begreppet genus innebär. I boken Gender, Identity & 
Place tar McDowell (1999) upp hur genus är relaterat till en plats. I McDowells bok 
baserar hon sin undersökning på tidigare forskning. Här nedan definieras begreppet 
genus och feminism från boken Gender, Identity & Place. 

McDowells definition av genus kan förklaras utifrån två perspektiv, antingen som 
en symbolisk konstruktion eller som en social relation. Med en symbolisk 
konstruktion och social relation menar hon att det finns en skillnad mellan hur det är 
att vara kvinna och själva kategorin kvinna. Båda perspektiven är beroende av 
varandra. Beroende på vilken tidsperiod eller plats vi befinner oss i kan kvinnans roll i 
samhället se olika ut. Vad som kännetecknas som feminint respektive maskulint kan 
se olika ut för olika samhällen och även relationen mellan genus kan variera. Simone 
de Beauvoir (1949) förespråkar också att genus är en social konstruktion – hon menar 
att kön och genus är två olika saker. Vi föds inte som kvinnor utan formas till 
kvinnor. Genus är en social och kulturell konstruktion som formar våra roller som 
man och kvinna.  

Alla människor agerar utifrån sin intention och tro vilket grundar sig i både 
kulturella och historiska aspekter. Det geografiska läget har också en påverkan. 
Sociala antaganden sker konstant där människor grundar sina antaganden utifrån egna 
erfarenheter samt hur deras omgivning agerar – det påverkar vårt bemötande, vår 
attityd, vår tro och framtida intention. Vad som anses som ett lämpligt beteende eller 
handling varierar från tid och plats. Detta kan man se hos både kvinnor och män. 
vilket påverkar de förväntningar vi har på individen beroende på ålder, 
klasstillhörighet, etnicitet och sexualitet (McDowell, 1999).  

Om man applicerar genus på plats, kan man se att olika platser har olika sociala 
utövande. McDowell tar som exempel arbetet, hemmet, gymmet och puben. Hon 
förespråkar att i geografin är det viktigt att undersöka vilken relation som finns mellan 
genus och plats. Detta görs för att få en djupare förståelse för den gemensamma 
konstruktionen och även problematisera dess karaktär. Eftersom kvinnor och män 
upplever fysiska rum olika visar detta på att genus kan appliceras på plats (McDowell, 
1999). 
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Listan nedan illustrerar symboliska konstruktioner av genus uppdelat mellan vad som 
anses maskulint kontra feminint: 

 
Listan tagen från (McDowell, 1999, s. 12) översatt till svenska  
 
Denna lista på vad som anses maskulint och feminint visar en obalans mellan vad som 
symboliserar manligt och kvinnligt. Där mannen står för makt och kvinnan som brist 
på makt.  

Med ett feministiskt perspektiv på genus ser man till den ojämna 
maktfördelningen av genus. McDowell citerar Griselda Pollocks definition av 
feminism: Feminism stands here for a political commitment to women and to changes 
that women desire for themselves and for the world… (McDowell, 1999, s. 8). Jag 
kommer använda mig av ett feministiskt perspektiv av genus i min undersökning av 
jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen. Citatet ovan tolkar jag som att 
kvinnor skall ha samma makt och politiska inflytande för att kunna forma sin vardag 
samt sin omgivning, liknande regeringens jämställdhetsmål. Varför jag har valt att 
använda mig av ett feministiskt perspektiv av genus är för att avgränsa mig till kön, 
där jag endast ser till kvinnan och mannen och dess olika erfarenheter i den fysiska 
planeringen. Genus är ett brett begrepp som berör sociala konstruktioner så som 
sexualitet, klass, etnicitet, ålder med mera. Eftersom mitt syfte är att undersöka 
jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen är ett feministiskt perspektiv av 
genus relevant.   

Kortfattat är genus en symbolisk eller social konstruktion som kan förändras 
genom tid och rum. För att uppnå ett hållbart samhälle måste genus omskapas så att 
vad som anses maskulint kontra feminint ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. 

3.2 Ett historiskt perspektiv på jämställdhet och plats   
Vi har nu fått en förståelse för vad genus innebär samt innebörden av ett feministiskt 
perspektiv på genus. I detta avsnitt presenteras bakgrunden till det stadsmönster vi 
kan se idag. I boken Jämställdhet nästa! (Larsson och Jalakas, 2008) tar författarna 
upp hur staden har sett ut historiskt ur ett kvinnoperspektiv som nu kortfattat ska 
presenteras. 

Maskulint 

•  Offentlig 
•  Utifrån 
•  Jobb 
•  Jobb 
•  Producera 
•  Självständig 
•  Makt 

Feminint 

•  Privat 
•  Inifrån  
•  Hem 
•  Ledighet/nöje 
•  Konsumera 
•  Beroende 
•  Brist på makt 
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Under 1800-talet då industrialismen växte fram var storstäderna farliga, smutsiga och 
riskfyllda. Det offentliga rummet var inte menat för kvinnan under denna tid. Kvinnan 
blev betraktad som prostituerad när hon rörde sig ensam i det offentliga rummet. 
Kvinnan i det offentliga rummet fick en negativ laddning (Larsson och Jalakas, 2008, 
s. 17).  

Hemmet var associerat med kvinnan. Tidigare var hemmet kvinnans centrala roll 
i samhället (Larsson och Jalakas, 2008, s. 18). Om vi går tillbaka till McDowells lista 
över maskulint och feminint skapades en symbolisk konstruktion där kvinnan 
associerades med hemmet och det privata och mannen med jobb och det offentliga. 
Larsson och Jalakas säger: detta djupt förankrade tankesystem är en del av 
förklaringen till att det tagit så lång tid för kvinnor att erövra en plats i offentligheten 
(Larsson och Jalakas, 2008, s. 18). Eftersom det är djupt förankrat att hemmet är 
kvinnans och det offentliga är mannens, privat och offentligt, måste kvinnan erövra 
det offentliga rummet. Det betyder att genus måste omskapas så att den symboliska 
konstruktionen av maskulint och feminint båda associeras med det offentliga.  

Enligt McDowells lista på vad som symboliserar maskulint kontra feminint, är 
konsumtion feminint. Konsumtionen grundar sig då varuhusen växte fram. Detta var 
en tid då kvinnans rörelsemönster fick ett större utrymme och innebar att kvinnan 
kunde röra sig utanför hemmet och utan sällskap av en man (Larsson och Jalakas, 
2008, s. 19). Varuhusen handlade inte enbart om konsumtion, de var också en plats 
där kvinnor köpte sig den frihet som egen tid innebär (ibid.). Detta blev en start för 
kvinnan att erövra det offentliga rummet.  

I början av 1930 inleddes hemmafruns epok. Då planerades städer utifrån 
kärnfamiljen som bas för staden och samhället. Det skapades ett stadsmönster som 
kallas grannskapsenheten (Franzen och Sandstedt, 1982). Tanken var att ha klara yttre 
gränser och att varje enhet skulle ha sin egen identitet. Vilket betyder att varje enhet 
skulle vara ämnad till en viss funktion såsom arbete eller familjeliv. Detta gjorde att 
platser blev splittrade beroende på funktion. Grannskapsenheten var i första hand för 
barnfamiljer. I områdena skulle det finnas bostäder, hobbylokaler, tvättstuga, 
lekplatser, skola, affärer och restauranger. Funktionalismen var tydlig. Områdena 
knöts samman med transportsystem som är baserat på privatbilismen (ibid.). 

När kvinnan sedan började förvärvsarbeta och samhället baserades på två 
inkomster försvårade denna stadsstruktur för kvinnan. Det var både tidskrävande och 
krävde extra arbete för att vardagen skulle gå ihop. Kombinationen av förvärvsarbetet 
och det obetalda hemarbetet gjorde det svårt för kvinnan att ta sig mellan daghem, 
arbete, affär och hem när det var splittrade funktioner och transportsystemet baserades 
på privatbilismen.  Grannskapsenheten och funktionella planeringen var därmed inte 
optimal för den arbetande kvinnan. (Franzen och Sandstedt, 1982) 

Som tidigare nämnts måste kvinnor erövra staden. Larsson och Jalakas säger 
förutom att kunna delta i arbetslivet och politiken gäller det att kunna röra sig på 
egna villkor i staden (Larsson och Jalakas, 2008, s. 23). Idag tenderar 
samhällsplanering fortfarande se kvinnan som omsorgsgivare men denna uppfattning 
stämmer inte med dagens verklighet där både kvinnor och män arbetar och tar ansvar 
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för hemmet. Både kvinnor och män deltar idag i samhällets utveckling. (Larsson och 
Jalakas, 2008) 

3.3 Att planera jämställt  
Som vi tidigare nämnt är regeringens jämställdhetsmål att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Hur kopplar vi detta till den 
fysiska planeringen? För att först klargöra vad planera jämställt betyder tar Larsson 
och Jalakas (2008, s. 43-44) upp jämställdhetens kärna:  
 

Målet för jämställdhetsarbetet är att vi skall kunna leva våra liv utan att begränsas av stereotypa 
föreställningar om vad män och kvinnor skall och bör göra… Därför handlar det om att bryta de 
strukturer som begränsar kvinnors och mäns liv och som placerar kvinnor och män inom olika 
”möjlighetsramar”. Det är just detta som är jämställdhetsmålet tar fasta på.  

 
Som Larsson och Jalakas tar upp måste de stereotypa föreställningarna upphöra samt 
de strukturer som begränsar brytas för att man ska kunna planera jämställt. I 
genusavsnittet beskrevs hur genus är en symbolisk eller social konstruktion som kan 
förändras genom tid och rum. I dagens samhälle finns det olikheter mellan kvinna och 
man. Genom att utgå från kvinnans och mannens olika erfarenheter och önskningar, 
inte behov, kan vi planera för att kunna bryta dagens könsmönster vilket leder till en 
ökad jämställdhet (ibid. s. 46). Att utgå från erfarenheter istället för behov har valts 
eftersom begreppet behov har en klang av oföränderlighet, något som nästan är 
biologiskt (ibid. s. 47). Ett exempel på erfarenhet är att det inte är kvinnans behov av 
att hämta och lämna barn. Det är kvinnans erfarenhet. Mannens tidigare erfarenhet har 
varit att färdas mellan hem och arbete. Nu börjar samhället att förändras och mannen 
börjar även ta mer ansvar för det obetalda arbetet som gör att en del av mannens 
erfarenhet är att hämta och lämna barn.  

För att planera för regeringens jämställdhetsmål kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma sina liv måste det vara en jämn fördelning av makt och inflytande, 
ekonomisk jämställdhet, det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska vara jämt fördelat 
samt mäns våld mot kvinnor ska upphöra (ibid. s. 47).  
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För att kunna planera utifrån jämställdhetsperspektivet behövs det kunskap om 
kvinnor och män där deras olika erfarenheter synliggörs. Ett exempel på detta är att se 
till hur respektive kön tillbringar sin tid. Nedan visas ett diagram på den 
genomsnittliga tidsanvändningen för personer mellan 20-64 år könsuppdelat.  

Diagram: Genomsnittlig tidsanvändning för personer i åldern 20-64 år. Källa: Statistiska 
centralbyrån.  
 
Vad som kan avläsas från diagrammet är att kvinnan spenderar mer tid på det 
obetalda arbetet än mannen. Detta kan vara uppgifter som att hämta barn, handla mat 
eller städa hemmet. Detta kan bero på att kvinnan inte kan lägga lika stor del på det 
betalda arbetet då hon fortfarande har det större ansvaret för det obetalda arbetet. 
Detta försämrar kvinnas möjlighet till förvärvsarbete och den ekonomiska 
självständigheten minskar. Genom att synliggöra olikheterna kan man sedan planera 
utifrån dessa. 

I boken Ojämställdhetens miljöer (Lundkvist, 1998) beskrivs 
samhällsplaneringsyrket som ett historiskt mansdominerat yrke. Kvinnor har haft 
ringa inflytande i planeringen och kvinnans erfarenheter har inte synliggjorts. Männen 
reflekterade inte över kvinnans erfarenheter utan skapade en fysisk miljö anpassad för 
män (Lundkvist, 1998, s. 23-24). Likt Larsson och Jalakas använder Lundkvist sig av 
ordet erfarenheter. Utgångspunkten är således att kvinnors och mäns delvis olika 
erfarenheter inte har att göra med vad vi är utan snarare vad vi gör (ibid. s. 24). Vad 
har könsfördelning bland planerare för effekt på den fysiska planeringen? Lundkvist 
lyfter fram en dansk studie från mitten av 80-talet som beskriver kvinnans och 
mannens värderingar och attityder i planeringen. I studien visade det sig att kön inte 
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var den avgörande förklaringen till att kvinnor och mäns attityder och värderingar var 
olika. De generella skillnaderna mellan kvinnor och män, var att kvinnor såg att 
planeringens uppgift var att lösa en rad sammanhängande problem medan män 
tenderade till att se planeringsproblem som av varandra oberoende fenomen. Kvinnan 
tenderade till att utgå mer från det privata och hur vardagslivets olika uppgifter skulle 
lösas mer än vad männen gjorde. Slutsatsen var att det inte handlade om att kvinnor 
och män är olika utan att de har olika erfarenheter som påverkar planeringen 
(Lundkvist, 1998, s. 75).  

Som tidigare nämnts i bakgrundsavsnittet tog Stockholms länsstyrelse fram 
BoJäm-rapporten för att främja jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen. 
Syftet med BoJäm-projektet har varit att identifiera vilka aspekter rörande 
jämställdhet som bör finnas med och beaktas redan i den översiktliga planeringen 
(Dymén, 2008). Rapporten skulle vara ett hjälpmedel för att underlätta för politiker 
och samhällsplanerare att planera utifrån jämställdhetsperspektivet.  
Dyméns slutsatser var:  

• Insikten om vad en jämställd samhällsplanering kan innebära behöver öka hos både planerare 
och beslutsfattare. För detta behövs ökade kunskaper och en vilja att förändra sättet att 
planera. Först då kan planeringen bidra till jämställdhet!  

• Jämställdhet i planeringen innebär att kvinnor, män, pojkar och flickor med olika bakgrund 
och erfarenheter ska kunna leva bra vardagsliv. Förvärvsarbete/studier ska kunna kombineras 
med det obetalda hemarbetet, vård- och omsorg av nära och kära, fritid, resor, sömn med 
mera. Frågor som rör människors vardagsliv behöver diskuteras i planeringen på alla nivåer i 
en kommun.  

• Dialogen med medborgarna behöver finna nya former som passar många olika människor i 
kommunerna. En regional samordning behövs då vardagslivet sträcker sig över 
kommungränsen.  

• De nationella målen för jämställdhet bör finnas med i beslutsunderlag och beaktas i den 
översiktliga planeringen. Det är en styrka om målen konkretiseras av kommun- och 
regionpolitiker.  (Dymén, 2008, s. 4) 

 
3.3.1 Könsuppdelad statistik 
När skillnaden synliggörs kan man planera utifrån jämställdhetsperspektivet. Ett 
exempel är trygghetsaspekten. Kvinnan känner sig mer osäker i det offentliga rummet 
än vad mannen gör visar statistik (Larsson och Jalakas, 2008, s. 124). Statistisk visar 
även att fler män utsätts för våld i det offentliga rummet än vad kvinnor gör, men 
fortfarande känner kvinnor en större oro och rädsla. Rädsla hämmar personer att röra 
sig på platser och för kvinnor begränsas friheten i det offentliga rummet. Genom att 
planera det offentliga rummet så att det upplevs som säkrare, som bättre belysning 
och uppsikt eller placering av gång och cykelväg, kan man skapa en större 
trygghetskänsla hos individer (ibid. s. 123-126). Ett till exempel på skillnad mellan 
könen är dess rörelsemönster. Lundkvist tar upp statistik som visar att kvinnor cyklar 
och åker mer kollektivt än män. Män tar bilen oftare och rör sig längre sträckor 
medan kvinnor gör mer kombinerade resor och kortare sträckor (Lundkvist, 1998, s. 
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58-59). De längre sträckorna kan vara mellan hem och arbete och de kombinerade 
resorna är mellan daghem, mataffär, arbete. Då kvinnor gör mer kombinerade resor 
och använder sig mer av kollektivtrafiken så bör kollektivtrafiken vara anpassad till 
kvinnans resmönster. Kollektivtrafiken är till exempel sällan anpassad för en kvinna 
som arbetar deltid på obekväma arbetstider. Kollektivtrafiken svarar istället mot mäns 
resmönster och resebehov i större utsträckning än mot kvinnors (ibid. s. 64-65). 
Därför behöver den planeras så det blir lika lätt och praktiskt att ta sig fram för både 
kvinnor och män.  
 
3.3.2 Vardagsperspektivet 
Larsson och Jalakas (2008, s. 48) tar upp några nyckelord för att kunna lyfta fram 
kvinnor och mäns olika erfarenhetsvärldar.  
 

• Sociala reproduktionen – en sammanfattande term som står för allt obetalt 
arbete men även i viss mån betalt som i vård och omsorgsarbete.  Detta 
kopplas även till det privata som hemmet. 

• Produktionen – termen är kopplad till lönearbete, framställning av varor och 
tjänster. Kopplas till det offentliga och associeras till mannen.  

 
Idag har inte den sociala reproduktionen samma värde som produktionen. I 
planprocessen bör man se till vardagsperspektivet. Vardagsperspektivet ser till 
vardagen och sammanbinder den sociala reproduktionen och produktionen. En person 
har bara 24 timmar per dygn där alla aktiviteter ska få utrymme, såsom resor, fritid, 
lönearbete, sömn, hämta barn med mera. Tanken med vardagsperspektiv är att 
sammanbinda social reproduktion och produktion så det har lika värde. Det privata 
och det offentliga ska ses som ett sammanhang, där man tar hänsyn till alla delar så 
som transport, social infrastruktur, tidsanvändning med mera (Larsson och Jalakas, 
2008, s. 81). BoJäm rapporten lyfter vardagsperspektivet och beskriver att för att 
skapa ett fungerande vardagsliv bör jämställdhetsfrågan tas med i översiktsplanen 
eftersom den utgör förutsättningen för detaljplaneringen. Samspelet mellan 
funktionerna boende, transport, service och arbete måste organiseras så kvinnors och 
mäns vardagsliv fungerar (Dymén, 2008, s. 11).  

3.3.3 Särskilda behov 
Larsson och Jalakas beskriver att planering bör göras för alla, där alla grupper i 
samhället är inkluderade oavsett kön, funktionshinder, sexualitet, ålder eller 
etniskbakgrund. Men ofta sker det att man planerar utifrån vi och dom (Larsson och 
Jalakas, 2008, s. 59-60). Vi och dom grundar sig att man lyfter fram vissa kategorier 
med speciella egenskaper (behov) som kräver extra omsorg. Det leder till att 
ställningstagandet bygger på vi och dom. De grupper som avviker från det normala är 
de som behöver speciella åtgärder. Det kan vara kategorier som kvinna, 
funktionshindrade, homosexuella, invandrare, barn med mera. Så vad är det normala?  
Enligt Larsson och Jalakas är det normala den svenska, vita, medelålders, 
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heterosexuella mannen. För att förhindra att planering sker utifrån vi och dom måste 
allas erfarenheter tas i beaktande på ett likvärdigt sätt.  

Larsson och Jalakas säger dock att om kvinnan inte blir kategoriserad in i en 
grupp med speciella behov eller intressen, finns det idag en benägenhet att kvinnas 
traditionella erfarenheter underordnas. Om man kopplar detta till den fysiska 
planeringen och till översiktsplanen så är översiktsplanen idag könsneutral. Det går 
inte att identifiera kvinnors erfarenheter eller behov som man kan göra inom 
detaljplanen. Det leder till att särskilda behov eller erfarenheter inte synliggörs. 
Argumentet varför översiktsplanen är könsneutral är för gynna allmänintresset 
(Larsson och Jalakas, s. 61). Många hävdar, enligt Larsson och Jalakas, att genom att 
inte kategorisera grupper blir ingen specifik grupp gynnad. Då översiktsplanen är 
könsneutral blir kvinnans traditionella erfarenhet inte synliggjord och därmed inte 
behandlad. Även BoJäm-rapporten anser att det är viktigt att få in jämställhetsmålet i 
översiktsplanen då det ligger till grund för detaljplaneringen (Dymén, 2008, s. 22).  
 
3.3.4 Medborgardeltagande 
Dymén, Larsson och Jalakas anser att det är viktigt att medborgarna får komma till 
tals i ett tidigt stadie för att kunna påverka planprocessens innehåll och omfattning. 
Medborgardeltagande är inte viktigt endast ur ett demokratiskt perspektiv utan också 
för att det skapar ett bättre kunskapsunderlag för planerarna om medborgarnas egna 
erfarenheter kommer fram (Larsson och Jalakas, 2008, s. 86-87). Att ha 
medborgardeltagande betyder inte att kvinnas traditionella erfarenheter 
uppmärksammas utan planerarna måste vara lyhörda för annorlunda synpunkter 
(ibid.). Larsson och Jalakas anser att det obligatoriska samrådet skulle kunna 
förbättras så att kvinnor och andra svaga grupper får fram sina erfarenheter 
synliggjorda. Samrådet bör ses som en kontrollstation för att se om tidigare dialog har 
fungerat (ibid. s. 88). 

3.4 Attityder som motstånd  
Uppsatsen Attityder som motstånd i Implementeringsprocessen (Mitander, 2006) 
undersöker vilka motstånd det finns inom kommunala förvaltningar vid tillämpning 
av jämställdhetsreformer i arbetet. Denna uppsats undersöker inte den fysiska 
planeringen men ser till kommunens svårighet att ta ner mål och lagar till praktik som 
är en viktig del i min uppsats. Mitander beskriver att det finns lagar och policy som 
syftar till att främja jämställdhet. Jämställdhetslagen syftar till att främja kvinnor och 
mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt 
utvecklingsmöjligheter i arbetet. Varje kommun ska även upprätthålla en 
jämställdhetspolicy där de skriver en egen jämställdhetsplan för att genomföra 
åtgärder för integrering av jämställdhetsperspektivet i verksamheten.  

Uppsatsen använder sig av formella och informella institutioner som en 
förklarande faktor i utövandet av jämställdhetsperspektivet. En formell institution är 
en lag eller policy och en informell institution handlar om beteende och en handling 
som skiljer sig från det formella utförandet.  
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Mitander har undersökt åtta förvaltningar i en kommun där han gjort en 
kvantitativ och en kvalitativ undersökning. I den kvalitativa undersökningen 
intervjuar han chefer på olika förvaltningar. Mitander kommer se till de olika 
förvaltningarnas engagemang, attityder samt förmodat motstånd. Mitander har valt 
att benämna förmodat motstånd baserat på vilka incitament för motstånd snarare än 
ett faktiskt motstånd. I engagemang såg Mitander till könssammansättning och 
löneskillnader mellan kvinnor och män i de olika förvaltningarna. Han såg även till 
vilket engagemang som fanns hos förvaltningsledningens i utförande av 
implementeringsprocessen. Förmodat motstånd analyserades utifrån de resultat som 
visades i engagemang. De ledningar som har ett högt engagemang och driver 
jämställdhetsreformer framåt anses som att ha ett lågt förmodat motstånd, där 
ledningar som har ett lågt engagemang i jämställdhetsreformer anses ha ett högt 
förmodat motstånd. Attityd definieras i Mitanders uppsats som en inställning till 
och/eller en värderande uppskattning av verkligheten, en attityd är någonting 
subjektivt. Som är i denna undersökning undersöker vilken upplevelse 
förvaltningscheferna hade om verkligheten och vilka konsekvenser de fick på 
implementeringsprocessen.  För att analysera attityder hos förvaltningscheferna har 
Mitander används sig av två huvudteman, behov och resurser. Behov definieras 
utifrån vilka krav förvaltningscheferna upplever olika målgrupperna ställer på 
jämställhetsarbetet samt vilket behov det finns av jämställhetsarbetet för de olika 
målgrupperna. Vilka vinster finns det att arbeta med jämställhet i de olika 
målgrupperna. Resurser är definierat som vilka kostnader förvaltningscheferna 
upplever det finns med att arbeta jämställhet i olika målgrupper, vilken kunskap som 
finns och hur är frågan prioriterad, finns det hinder och vilka möjligheter finns det att 
arbeta med jämställhet. I min analys kommer jag använda mig av Mitanders definition 
av attityd för att kunna undersöka vilka hinder som existerar för att inkludera ett 
jämställdhetsperspektiv i den fysiska planeringen. Jag kommer däremot se 
engagemang och förmodat motstånd en del av attityd. Beroende på vilken attityd som 
finns påverkar det i sin tur engagemang och förmodat motstånd.  

I Mitanders undersökning visades det sig vara skillnad mellan kvinnor och män i 
både lön och könsfördelning hos de olika förvaltningarna. Det var endast tre av åtta 
förvaltningar som hade en jämställdhetsplan. Utifrån vilken attityd 
förvaltningscheferna hade mot jämställhetsfrågan fick jämställdhetsperspektivet olika 
utrymme i förvaltningarna. Det vill säga beroende på egenintresset hos 
förvaltningscheferna blev jämställhetsfrågan olika prioriterad. Det var olika 
uppfattningar hos förvaltningscheferna rörande vilket behov som fanns att utöva 
jämställdhetsperspektivet. En av cheferna ansåg att det var viktigt att aktivt lyfta 
frågan för att kunna effektivisera arbetet. En annan av cheferna ansåg att det inte var 
nödvändigt, det har blivit för mycket jämställdhetsarbete inom organisationen och att 
det hen ansåg att det redan var jämställt i dagsläget. Det fanns även olika 
uppfattningar hos förvaltningscheferna rörande vilka resurser som finns och behövs 
för att arbeta med jämställdhetsperspektivet. En av förvaltningscheferna ansåg att 
pengar som en resurs inte var det viktigaste för att planera jämställt utan att det istället 
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handlade om vilket tankesätt som finns inom organisationen. De arbetade aktivt för att 
utbilda internt och utveckla arbetssätt hos chefer och personal för att bli mer 
jämställda. En annan av förvaltningscheferna ansåg att det kostade för mycket och att 
det dessutom tog upp för mycket tid att arbeta med frågan. De hade heller inte i 
dagsläget råd att utreda och arbeta med integrering av jämställdhetsperspektivet. 
Kunskap ansågs också vara en resursbrist hos en av förvaltningscheferna.  Kunskapen 
fanns hos personalen men behövde stimuleras kontinuerligt för att förändra 
samhällsklimatet.  

Mitanders slutsats från undersökningen var att attityderna mellan de olika 
institutionerna skiljde sig åt trots att de var från samma kommun.  

Han kommer fram till att de formella institutionerna inte räcker till för att kunna 
påverka ett beteende som engagemanget för jämställdhetsarbetet. Det är viktigt att 
undersöka den informella institutionen eftersom det kommer kunna hjälpa arbetet för 
att implementera lagen i praktiken. Mitander avslutar att det behövs en ökad förståelse 
och problematisera frågan för att kunna bryta de informella institutioner som idag 
begränsar våra liv.  
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4. METOD 
 

4.1 Kvalitativ undersökning 
Undersökningen är gjord utifrån en kvalitativ metod för att undersöka hur kommuner 
arbetar med jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen och hur kommunens 
förutsättningar påverkar arbetet. Valet av en kvalitativ undersökning gjordes för att få 
en djup bild samt helhetsförståelse av hur kommunerna arbetar med den fysiska 
planeringen. Undersökningen baseras på planerarnas egna erfarenheter och 
reflektioner. I denna undersökning intervjuas fem personer som arbetar med den 
fysiska planeringen i de olika kommunerna samt på Stockholms länsstyrelse.  

4.2 Urval 
Till denna undersökning har ett konsekutivt urval gjorts. Detta innebär att urvalet 
väljs utifrån särskilda kategorier av respondenter, som i detta fall är personer som 
arbetar med den fysiska planeringen. Personerna får sedan avgöra om de vill delta i 
undersökningen (Harboe, 2013, s. 109). Med det konsekutiva urvalet har de personer 
jag valt att intervjua kommit från fyra olika kommuner samt en länsstyrelse. Dessa 
personer är relevanta för denna undersökning eftersom alla personer arbetar med 
fysisk planering på olika nivåer och har kunskap om deras kommuns arbete samt hur 
kommunens förutsättningar ser ut.  

Vid val av kommuner valde jag först två län, Stockholm och Uppsala. De båda 
länen ligger bredvid varandra geografiskt, vilket skulle underlätta vid intervjuer.  De 
fyra olika kommunerna valdes som tidigare nämns utifrån deras befolkningsmängd, 
störst samt minst. Detta för att kunna se om storlek är en förutsättning för kommunens 
arbete med jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen.  
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I tabellen nedan visas de två olika länen samt de valda kommunerna. I Stockholms län 
är Stockholms kommun den största och Nykvarns kommun den minsta. För Uppsala 
län är Uppsala kommun den största och Älvkarleby kommun den minsta. Nykvarns 
kommun och Älvkarleby kommun relativt lika i befolkningsstorlek. Stockholms 
kommun är ungefär fyra gånger så stor som Uppsala kommun, men de är fortfarande 
två stora kommuner. Denna undersökning har avgränsat sig till att endast se till 
befolkningsstatiskt och inte till att se kommunernas skatteintäkter. Det kan betyda att 
trots att Nykvarns kommun och Älvkarleby kommun är relativt lika i storlek kan 
deras resurser skilja sig från varandra. Orsaken till bortval av skatteintäkter gjordes på 
grund av tidsbrist.  
 

Stockholms län Uppsala län 
2163042 345481 

Stockholms 
kommun 

Nykvarns 
kommun 

Uppsala kommun Älvkarleby 
kommun 

897700 9523 205199 9132 
 
Tabell 1. Folkmängd i respektive län och kommun. Källa: Statistiska centralbyrån 

 
Kartan visar kommunernas läge. Källa: Karta från google maps omgjord i 
SketchBookExpress.     
 
Att komma i kontakt med intervjupersoner har varit olika svårt beroende på 
organisationens storlek. På de små kommunerna kunde växeln koppla direkt då det 
endast var ett fåtal eller en person som arbetar med fysisk planering. I de större 
kommunerna som Stockholm och Uppsala kommun var det många som arbetade med 
fysisk planering och det fanns dessutom ett flertal olika avdelningar. Därmed blev 
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urvalet ett snöbollsurval för dessa kommuner. Med ett snöbollsurval ser 
urvalsprocessen ut så att forskaren får kontakt med ett mindre antal människor som är 
relevanta för undersökningen, som sedan kan vidarebefordra till någon eller några 
andra personer som är mer lämpade för ens undersökning (Bryman, 2002, s. 115). I 
mitt fall fick jag prata med många olika personer för att sedan komma fram till vem 
som skulle vara mest lämpad för min undersökning. På Stockholms och Uppsala 
kommun fanns det olika avdelningar som arbetar med översiktsplanering och 
detaljplanering. På Stockholms kommun fick jag tala med en person som arbetar med 
översiktsplanering och för Uppsala kommun en person som arbetar med 
detaljplanering. Därför blev det olika inriktningar beroende på vilken avdelning 
personerna arbetade på för Stockholms och Uppsala kommun.  

Att boka intervjuer var svårt eftersom det låg precis innan jul och folk var 
stressade. Därför var det inte alla som hade möjlighet att medverka i min 
undersökning. Uppsala länsstyrelse deltog inte i denna undersökning på grund av 
tidsbrist. Stockholms länsstyrelse medverkade i undersökningen.  Det skulle gynnat 
undersökningen om båda länsstyrelser medverkat. Då skulle en jämförelse kunnat ske 
för att se om länsstyrelsens roll skiljer sig åt mellan länen och dessutom visa vilken 
betydelse länsstyrelsen har på kommunens planering. Trots att Uppsala länsstyrelse 
inte deltog kommer länsstyrelsens roll som en påverkande faktor att undersökas.  

4.3 Intervju 
Stockholms och Uppsala län ligger geografiskt nära men kommunerna ligger 
utspridda, som vi såg på kartan som visade kommunernas läge. Beroende på tidsbrist 
och resekostnad gjorde det svårt för mig att åka till varje plats för att göra en enskild 
intervju. Därför har tre kvalitativa intervjuer skett över telefon, med Nykvarns, 
Stockholms och Älvkarleby kommun. Fördelarna med att genomföra intervjuerna på 
telefon var att det gick snabbt att genomföra och jag kunde sitta hemma och vara 
ostörd vid samtalen. Jag fick även möjlighet att prata igenom frågorna med 
respondenterna och få utvecklade svar och tankar. Nackdelarna med ha en 
telefonintervju är att jag inte fick se personen så jag kunde inte avläsa kroppsspråk 
eller ansiktsuttryck. De andra två intervjuerna med Stockholms länsstyrelse och 
Uppsala kommun skedde öga mot öga.  

Vid samtliga intervjuer har jag frågat om jag får spela in samtalet och jag har fått 
allas godkännande. Detta var en stor fördel då jag var ensam vid intervjuerna och inte 
hann föra hela anteckningar. Fördelen med inspelningen var att jag kunde fokusera på 
samtalet och därefter transkribera intervjun för en senare analys. Nackdelen var att 
inspelningen kunde ha en negativ effekt på respondenten, då hen blev mer vaksam på 
hur svaren utformades och hur personen framställde sig själv eller organisationen, det 
vill säga att hela sanningen kanske inte kommer fram (Bryman, 2011, s. 428). Det 
skulle också kunna vara så att någon av respondenterna blir obekväm med 
inspelningen. Jag försökte dock undvika detta genom att innan intervjun informera 
alla om att inspelningen endast är för egen användning när jag ska transkribera. Detta 
gjorde förhoppningsvis att respondenterna kände sig mer trygga, och att de 
nackdelarna med att spela in intervjuerna mildrades.  
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Eftersom denna undersökning grundar sig på en kvalitativ metod är intervjuerna 
kvalitativt strukturerade. Med kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot 
ståndpunkterna och erfarenheterna hos den som intervjuas. Intervjun kan röra sig i 
olika riktningar och svaren är utvecklade och detaljrika (Bryman, 2011, s. 413). 
Personens erfarenheter och tankar kring jämställdhetsperspektivet i den fysiska 
planeringen är väsentligt för denna undersökning. Alla intervjuer var semi-
strukturerade, där jag använde mig av en intervjuguide med specifika teman för att 
leda intervjun. Under en semistrukturerad intervju använder sig forskaren av en lista 
med specifika teman som ska beröras. Denna lista kallas intervjuguide (Bryman, 
2002, s. 301). Intervjuguiden gav ett bra stöd så att jag inte tappade bort mig. 
Intervjun blev även flexibel vilket gjorde att den kunde ta olika riktningar där nya 
frågor kunde komma upp. Frågorna behövde inte komma i en viss ordning utan 
samtalet blev fritt och naturligt vilket blev en stor fördel för denna undersökning då 
svaren blev mer utvecklade och ny information tillkom.  

4.4 Intervjupersonerna 
Här nedan presenteras de personer som har medverkat i denna undersökning. 
 
Kommun Namn Position Datum för 

intervju 
Nykvarns 
kommun 

Andersson Samhällsbyggnadschef 2014-12-10 

Stockholms 
kommun 

Elgström Översiktsplanerare 2014-12-16 

Stockholms 
länsstyrelse 

Weston Utvecklingsledare 2014-12-04 

Uppsala 
kommun 

Tammela 
Arvidsson 

Planarkitekt  2014-12-17 

Älvkarleby 
kommun 

Åberg Planarkitekt 2014-12-08 

 

4.5 Bearbetning av data  
Efter intervjuerna transkriberades intervjuerna. Detta gjorde det möjligt att 
kategorisera och strukturera svaren. Rekontextualisering är en process där uttalanden 
sätts in i nya sammanhang. Man sammanställer alla intervjuer för att sedan kunna 
klarlägga vissa fenomen, nyanser och genomgående drag (Harboe, 2013, s. 117-118).  
För att bearbeta resultaten från intervjuerna rekontextualiserade jag dem. 
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5. RESULTAT 
 

5.1 Kommunens arbete med jämställdhetsperspektivet i den fysiska 
planeringen idag 
 
5.1.1 Andersson på Nykvarns kommun 
På Nykvarns kommun finns det idag inte någon riktig linje kring 
jämställdhetsperspektivet. Det är flera aspekter som spelar in på utövandet av 
jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen, exempelvis hur rekryteringen 
sker för en jämn fördelning av kvinnliga och manliga planerare. Könsfördelningen 
bland planerarna har en påverkar den fysiska planeringen, eftersom kvinnor bevakar 
perspektivet mer än män. Kvinnor och män har olika preferenser och det ger ett bättre 
beslutsunderlag om könsfördelningen är jämn.  

Nykvarns kommun försöker arbeta med perspektivet men det finns inget specifikt 
uttalat. Detta beror på att det finns många andra mål att förhålla sig till inom den 
fysiska planeringen. Andersson berättar att Boverket hade ett regeringsuppdrag där de 
skulle sammanställa alla mål i den kommunala planeringen, vilket visade sig vara 
cirka 180 olika mål som skulle komma med i den fysiska planeringen. Det finns för 
lite vägledning i hur man ska sammanväga målen i den fysiska miljön – målet måste 
trilla ner till marken (Andersson, 2014-12-10).  

Andersson är ny som samhällsbyggnadschef på Nykvarns kommun där han 
började i oktober 2014. Eftersom han är relativt ny på kommunen som 
stadsbyggnadschef refererar han till tidigare arbeten. Han berättar att under sin tid på 
Trafikverket hade de ett projekt med aktivt jämställdhetsperspektiv – ett regionalt 
tillväxtprogram. Det var en kvinna som höll i utbildning och hjälpte till att ta fram 
analysverktyg avseende transporter. Med analysverktygen kunde de kartlägga kvinnor 
och mäns val under vardagen. Denna typ av analytiskt perspektiv av genus i 
planeringen tror jag man tappar bort idag, det blir mer ett schablonmässigt 
tillvägagångsätt som man hanterar frågan (ibid). Idag hanteras frågan 
schablonmässigt genom att räkna antalet män och kvinnor i olika organ. Utifrån 
kvinnor och män har olika preferenser, utifrån deras olika preferenser behövs olika 
satsningar exempelvis i trafiken. Denna insikt finns inte riktigt idag (ibid). Projektet 
som Trafikverket höll var det enda projekt med ett aktivt jämställdhetsperspektiv som 
Andersson deltagit i under sin yrkesmässiga tid. Andersson har inte varit med om ett 
jämställdhetsprojekt under sin tid i den kommunala världen.  Andersson säger att det 
är viktigt att planera utifrån jämställdhet och då behövs det olika insatser i den fysiska 
planeringen.  

För att kommunen ska kunna planera mer jämställt behövs det bättre 
kunskapsunderlag och konkreta exempel för att få en ökad medvetenhet och kunskap 
liksom en bättre vägledning på hur de ska man väga olika mål gentemot varandra. 
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5.1.2 Elgström på Stockholms kommun  
Stockholms kommun har fått ett explicit uppdrag att ta upp jämställhetsfrågorna i den 
fysiska planeringen utifrån den nya budgeten. Det finns ingen tydlig strategi i 
dagsläget men genom ett uppdrag måste vi jobba med frågan på ett tydligare sätt 
(Elgström, 2014-12-16). Eftersom det tidigare inte funnits tydliga direktiv om hur de 
ska förhålla sig till frågan, kommer det nya uppdraget att underlätta. När de tidigare 
inte hade ett explicit uppdrag, förhöll de sig till frågan genom andra 
jämställdhetsuppdrag. Exempelvis, Boverket hade ett uppdrag i samarbete med 
Länsstyrelsen där de skulle stimulera jämställdhetsperspektivet genom att fokusera på 
säkerhet. Kommuner och privata aktörer fick söka bidrag till projekt om de tog in 
jämställdhetsperspektivet. Ett exempel var Stockholms kommun som fick ett bidrag 
från Boverket för ett arbete på Järvafältet, men vi diskuterade inte det vidare i 
intervjun.    

I nuläget är det beroende på uppdrag och vem som är handläggare som avgör om 
jämställdhetsperspektivet kommer med eller inte. Vissa är väldigt engagerade i dessa 
frågor och tänker mycket kring genus, medan andra gör det mindre (ibid). De flesta 
har en tro om att de planerar utifrån jämställdhetsperspektivet, men alla har olika 
ståndpunkter som kan påverka projekten, berättar han. Därmed kan olika perspektiv få 
olika prioritet beroende på vad handläggaren anser mer intressant och viktigt. 
Jämställdhetsfrågan måste alla arbeta med och den måste genomsyra verksamheten. I 
dagsläget finns det inte en specifik person som arbetar med jämställdhetsfrågor men 
det finns en person som arbetar med dialogfrågor. Han anser att det skulle gynna 
jämställdheten om det fanns en person som satt centralt och arbetade med social 
hållbarhet, där jämställdhetsperspektivet utgör en stor del. Denna person skulle kunna 
erbjuda utbildningar. Elgström tycker att det är viktigast att se till helheten vid 
stadsutveckling och att man inte lyfter en sakfråga framför en annan.   

Att planera jämställt är en komplex fråga. De har haft flertal diskussioner internt 
om vad det innebär att planera jämställt. Ett exempel är kvinnors färdsätt. Fler 
kvinnor åker kollektivt än män. Andra studier visar att fler kvinnor skulle önska att 
köra mer bil. Ska man då satsa på kollektivtrafiken eller göra så att fler kvinnor kan 
köra bil? (ibid). Han säger att det kanske inte är en planeringsfråga men att 
komplexiteten inte bör underskattas.  

Elgström ifrågasätter hur människor påverkas utifrån det som planeras. Han tar 
som exempel trygghetsfrågan. Det planeras offentliga lokaler i bottenvåningar för att 
kunna stimulera en trygg stadsmiljö, men utfallet blir aldrig realiserat i vissa förorter. 
Det är marknadsekonomin som påverkar. Kommunen kan inte styra vad byggherrar 
och bostadsrättsföreningar gör. Som kommun får man bara utfärda restriktioner. För 
att kunna nå ut med jämställdhetsperspektivet är det dels en kunskapsbrist men det 
måste också skapas en debatt (ibid). De projekt som görs idag bör utvärderas utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv och detta skulle kunna förbättras på 
Stadsbyggnadskontoret säger han.  
När det gäller anställda planerare har Stockholms stadsbyggnadskontor en jämn 
könsfördelning mellan kvinnor och män. Det är inte könsfördelningen som är något 
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problem utan snarare att det är en alltför homogen kultur, säger Elgström. Han hade 
önskat att se en större variation av bakgrund hos de som arbetar med den fysiska 
planeringen.  

Elgström på Stockholms stadsbyggnadskontor säger att för att kunna planera 
mer jämställt måste jämställdhetsperspektivet genomsyra hela verksamheten oavsett 
intresse och intressent. En utökad dialog kring frågan krävs, där man diskuterar 
komplexiteten och får fler aktörer att involveras i frågan. Fler behöver bli medvetna 
om perspektivet, som byggherrar och bostadsföreningar.  
 
5.1.3 Tammela Arvidsson på Uppsala kommun  
I den fysiska planeringen försöker Stadsbyggnadskontoret på Uppsala kommun få in 
så många olika perspektiv som möjligt. Man arbetar inte med 
jämställdhetsperspektivet specifikt utan det gäller snarare att skapa en bra miljö för 
alla. Många frågor vägs ihop med varandra och då är ofta jämställdhetsperspektivet 
utgångspunkten. Det kan vara att skapa bra service nära bostäder, trygga miljöer, bra 
transport med mera. Ett exempel är att planera för att kvinnor ska känna sig säkra i det 
offentliga rummet. Det gynnar inte bara kvinnor utan även män. Många stads-
funktioner är invävda i varandra. Om man lyfter en särskild grupp i planeringen 
brukar det ofta gynna flera utsatta grupper. Det handlar om att integrera en mängd 
olika perspektiv i planeringen. Något specifikt jämställdhetsprojekt har det inte varit 
på kommunen under den tid Tammela Arvidsson har arbetat. Barn- och 
äldreperspektivet har varit ett stort fokus på Stadsbyggnadskontoret i Uppsala.  

Många på kontoret har en hög kunskap gällande genus. Utgångspunkten för alla 
planerare är att skapa en stad med en bra stadsbyggnad för alla, oavsett individens 
bakgrund. Kunskapen kan alltid bli bättre, säger hon. Tammela Arvidsson gör en 
personlig reflektion kring hennes resa som planerare. Innan hon började arbeta trodde 
hon att man för varje projekt behövde avsätta pengar för en viss fråga. I dag säger hon 
att det handlar om vilken kultur som finns inom verksamheten och vilka frågor man 
tar med sig i planerandet. Om det finns en kultur av att planera jämställt  

Likt Elgström ifrågasätter Tammela Arvidsson hur människor påverkas av den 
fysiska planeringen. Man planerar för människor på lång sikt. Vi kan bara utgå ifrån 
dagsläget vid planering, vi vet inte hur framtiden ser ut (Tammela Arvidsson, 2014-
12-17).  Hon tar upp ett exempel på detta när hon beskriver sin egen bostad som 
byggdes på 30-talet. När det huset byggdes visste de inte hur jag skulle leva idag 
(ibid.). De fysiska avtrycken förändras långsammare än människans levnadsvanor.  

Sambandet mellan den fysiska miljön och sociala mönster är komplext, säger 
hon.  Om en kvinna upplever en fysisk miljö som ojämställd på exempelvis ett torg 
som är planerat för alla, har den fysiska miljön en påverkan men också de sociala 
mönster som finns. Tammela Arvidsson säger att den fysiska miljön säkerligen har 
påverkan på om ett rum upplevs som jämställt eller inte. Men den fysiska miljön har 
inte hela makten och ansvaret. För att ett rum ska upplevas jämställt behövs i vissa 
fall både sociala och fysiska strukturer förändras. 
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På Uppsala kommun är det en majoritet av kvinnor som arbetar med fysisk 
planering. Enligt Tammela Arvidsson ska köns- eller åldersfördelning bland planerare 
inte spela någon roll på hur det planeras i den fysiska planeringen eftersom de som 
arbetar som planerare är professionella och har en bred kunskap inom ämnet. 

Tammela Arvidsson säger att för att kunna planera mer jämställt behövs en 
förståelse för vad det skulle innebära i de fysiska avtrycken. Det skulle även behövas 
en utvärdering över hur verksamheten arbetar idag och hur den skulle påverkas av att 
ha ett mer aktivt jämställdhetsperspektiv. Tammela Arvidsson är osäker på om pengar 
är svaret på frågan för att planera mer jämställt. Det handlar mer om en spridd 
förståelse och inte på ett specialområde.  

 
5.1.4 Åberg på Älvkarleby kommun  
I Älvkarleby kommun har Åberg inte kommit i kontakt med jämställdhetsperspektivet 
i den fysiska planeringen. Det handlar om att planera utifrån en central strategi, det 
kan möjligtvis vara mer på andra avdelningar men inte i den fysiska planeringen 
(Åberg, 2014-12-18). Detta beror på både resursbrist och tidsbrist. Åberg är ensam 
med arbetet av den fysiska planeringen men tar hjälp från olika förvaltningar och 
nämnder. Eftersom det är svårt att hinna med jämställdhetsperspektivet är det tyvärr 
inte lika prioriterat i den fysiska planeringen, säger hon. Det är svårt att arbeta med 
jämställdhetsperspektivet eftersom det krävs många olika aktörer och stora grepp, det 
vill säga stora analysarbeten där en analys av kommunen och kollektivtrafiken bör 
göras. Det skulle också behöva avsättas pengar för att kunna bygga om gamla miljöer. 

Åberg har kunskap om att planera jämställt från sin utbildning men säger att det 
har säkert hänt mycket på tio år och mycket kunskap har inte blivit tillgodogjord 
(ibid). Hon hade önskat att det fanns tydligare riktlinjer i översiktsplanen vilket skulle 
underlätta arbetet för detaljplaneringen. Det ska ske en revidering av översiktsplanen 
och då hoppas hon att det ska sättas mer fokus på jämställdhetsperspektivet.  

För att kunna utöva jämställdhetsperspektiv behövs det resurser och en tydligare 
översiktsplan. Om översiktsplanen målar upp riktlinjer är det lättare att ta ner frågorna 
till praktiken. För en mindre kommun som Älvkarleby behövs det inte fler planerare 
men att olika avdelningar som miljökontoret, byggkontoret med fler måste samarbeta. 
Åberg anser att jämställdhetsperspektivet behöver vävas in mer i plan- och bygglagen 
och att det behövs incitament för att föra frågan till praktiken. En bättre vägledning 
och information från Länsstyrelsen så att kunskapen ska bli bättre, liksom att avsätta 
pengar för att kunna arbeta med perspektivet.  Åberg anser vidare att de redan arbetar 
med flera frågor som är relaterade till jämställdhetsperspektivet i den fysiska 
planeringen men att spetsen saknas.  
 
 
5.1.5 Weston på Stockholms länsstyrelse 
Länsstyrelsens roll är som tidigare nämnt regeringens förlängda arm, som ska se till 
att regeringens politik når ut samt rapportera tillbaka hur det ser ut i länet. 
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation som kan komma med rekommendationer 
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till kommunen men det är sedan kommunen som bestämmer hur de lägger upp sin 
detaljplan. Det länsstyrelsen kan styra är riksintressen och olika prövningsgrunder 
som exempelvis höjd på byggnader. Om en plan går emot riksintressen kan 
länsstyrelsen upphäva en plan.   

Weston berättar att under exempelvis en detaljplan kommer länsstyrelsen in vid 
två skeenden: 

 
• Samrådsskeendet - kommenterar och kommer med råd över planen. 

Länsstyrelsens synpunkter väger tyngst.   
• Slutskedet - kommunen skickar tillbaka sin färdiga detaljplan. Länsstyrelsen 

ser endast till prövningspunkter.  
 
Länsstyrelsen synpunkter väger tungt och kommunerna bör ta med synpunkterna 
säger Weston.  Länsstyrelsen ska inte gå in och styra kommunernas arbete eftersom 
kommunerna har planmonopol men länsstyrelsen kan komma med kommentarer på 
planerna där jämställdhetsperspektivet kan komma med.  

Olika länsstyrelser har olika inflytande i olika kommuner. Stockholms 
länsstyrelse är ett storstadslän som ligger i framkant. Stockholm är enligt Weston mer 
modernt och därför har länet lätt att implementera regeringens politik hos 
kommunerna. I Stockholms län arbetar man i medvind (Weston, 2014-12-04). Det 
finns olika kulturella skillnader i Sverige som gör att det i vissa län är svårare att föra 
ut regeringens politik som exempelvis på Gotland eller i Norrbotten. Det kan bero på 
att de har en mer patriarkalisk allmän bild berättar Weston.  

Enligt Weston har köns- och åldersfördelning bland planerare en påverkan på den 
fysiska planeringen. Det har skett ett generationsskifte bland planerare som har lett till 
att de sociala aspekterna, såsom jämställdhetsperspektivet, nu tas in i planeringen. För 
20 år sedan var majoriteten män och där den tekniska biten var mycket mer viktig i 
planeringen än de sociala aspekterna. Då såg planerarna till det praktiska och tog inte 
in sociala aspekter. Könsfördelningen bland planerare har också förändrats där det 
idag är en majoritet av kvinnor. Det har påverkat den fysiska planeringen. 

Stockholms länsstyrelse har haft några jämställdhetsprojekt som BoJäm-
rapporten togs som fram 2008 då socialdemokraterna satt i riksdagen. Då var det en 
hög satsning på jämställdhetsperspektivet och pengar fanns att söka bland annat inom 
EU, berättar Weston. Stockholms länsstyrelse sökte pengar för att kunna se till 
samhällsplanering och jämställdhet. BoJäm-projektet fick relativt mycket pengar och 
pågick cirka tre år, berättar han. Tanken var att ha olika workshops där näringsliv, 
kommuner och arkitekter skulle delta. Denna rapport skapade en medvetenhet om 
dessa frågor, medan många andra kommuner famlade i hur jämställdhetsperspektivet 
skulle komma in i samhällsplaneringen. 

Boverket hade ett projekt om att omskapa miljöer till mer jämställda där 
länsstyrelsen skulle sköta handläggningen och bestämma summan. Boverket delade ut 
pengarna. Kommuner och privata aktörer fick söka pengar för olika projekt. Detta 
skapade en medvetenhet hos fler kommuner som förhoppningsvis skulle ha med sig 
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jämställdhetsperspektivet även till senare projekt (ibid). Efter projektet höll Weston i 
två seminarier och bjöd in de ansvariga för de lyckade projektens som talare. 

5.2 Hinder för jämställdhet i den fysiska planeringen 
För att kunna identifiera vilka hinder som existerar för att inkludera 
jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen måste vi skapa oss en förståelse 
för vilka faktorer som påverkar planerandet. Här nedan presenteras först faktorerna 
och sedan hinder.  
 
5.2.1 Faktorer som påverkar planerandet av jämställdhetsperspektivet  
I intervjuerna har det framkommit att det finns olika faktorer som påverkar arbetet 
med jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen. Det har dels handlat om en 
brist på kunskap. Enligt Andersson på Nykvarn kommun har kvinnor och män olika 
preferenser och det behövs ske olika satsningar i den fysiska miljön. Denna kunskap 
saknas idag menar Andersson. Även Elgström på stadsbyggnadskontoret i Stockholm 
anser att det saknas kunskap. Kunskapen att arbeta med jämställhetsfrågan ska 
genomsyra hela verksamheten och inte beroende på handläggares intresse. Enligt 
Tammela Arvidsson är det kulturen inom verksamheten som påverkar om man arbetar 
med jämställdhet eller ej och på Uppsala kontoret hade alla med sig det perspektivet i 
planeringen trots att det inte är uttalat.  Därmed är det personliga intresset och kultur 
påverkande faktorer i arbetet med jämställdhetsperspektivet. Rådande om uppdrag är 
en bidragande faktor till utövandet av jämställdhetsperspektivet i den fysiska 
planeringen är det delade meningar om. För Elgström har det explicita uppdraget nu 
gett tydligare direktiv hur de ska arbeta med frågan. Tammela Arvidsson som tidigare 
nämns ansåg att det var viktigare vilken kultur som fanns inom verksamheten än om 
uppdrag när det kom till att planera jämställt. Både Andersson och Åberg indikerar på 
att ett uppdrag skulle vara behövligt för att arbeta med jämställdhetsperspektivet. 
Åberg säger att det behövs avsättas pengar för att kunna arbeta med perspektivet och 
Andersson refererar till det projektet trafikverket höll i, där de tog fram bra 
analysverktyg för att arbeta med frågan. Med ett uppdrag blir det tydligare att arbeta 
med frågan och pengar avsätts. Därmed kan ett uppdrag vara en stimulerande faktor 
till att arbeta med jämställdhetsperspektivet.  

Politik kan också ses som en faktor. Då Stockholms kommun fick ett explicit 
uppdrag att arbeta med jämställdhetsperspektivet med en avsatt budget var det 
lokalpolitikerna som påverkade budgeten utifrån deras politiska agenda. Elgström tror 
att detta har att göra med att partierna, Miljöpartiet och Fi, har drivit dessa frågor och 
därmed har jämställdhetsperspektivet kommit in i den nya budgeten. Beroende på 
vilket parti och dess politik får olika sakfrågor utrymme i budgeten såsom 
jämställdhetsperspektivet (Elgström, 2014). Elgström tror det är farligt att reglera 
plan- och bygglagen för att främja jämställdhetsperspektivet, eftersom man inte vet 
vad olika perspektiv får för konsekvens på samhället. Jag tror personligen inte på att 
lyfta fram en sakfråga, vad säger att en sakfråga är viktigare än något annat 
(Elgström, 2014-12-16).  
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Det är även utomstående aktörer, såsom byggherrar och bostadsföreningar, som 
har en påverkan på den fysiska planeringen. De kan ses som en bidragande faktor i 
den fysiska planeringen om perspektivet tas med eller ej. Det behövs skapas en debatt 
kring ämnet så fler utestående blir medvetna om perspektivet, menar Elgström.  

Är kommunens storlek en faktor som påverkar arbetet med 
jämställdhetsperspektivet? Enligt Weston på Stockholms länsstyrelse handlar det dels 
om resurser, dels om tid. Större kommuner har mer resurser än vad små kommuner 
har och kan därmed lägga mer pengar på fler perspektiv såsom barnperspektivet, 
näringslivet och jämställdhetsperspektivet. För mindre kommuner är det svårt att få in 
fler perspektiv om det inte är ett måste eller lagstiftat. Mindre kommuner mäktar inte 
med alla olika perspektiv, vilket leder till att jämställdhetsperspektivet inte är 
prioriterat. På större kommuner kan de ha en jämställdhetsexpert som arbetar med 
sakfrågor eller en mer van planerare. Större kommuner har ofta professionella 
politiker medan i mindre kommuner kan ha fritidspolitiker som inte är så pålästa om 
olika lagar. Weston säger att det handlar om att så ett frö. De små kommunerna 
kanske inte i dagsläget kan utöva jämställdhetsperspektivet, men kanske om i 
framtiden.  

Andersson på Nykvarns kommun hade svårt att svara på om kommunens storlek 
skulle ha en påverkan på planeringen av jämställdhetsperspektivet. Större kommuner 
har mer resurser, vilket innebär att de kan tillsätta någon som aktivt arbetar med 
frågan. Ekonomiska resurser gör att kommuner kan sätta undan pengar för olika 
projekt, men Andersson är tveksam till om det är resurser det handlar om. Han menar 
att det är viktigt vilken grupp av planerare som arbetar fram beslutsunderlagen.  
Åberg på Älvkarleby kommun håller med Westons påstående där 
jämställdhetsperspektivet inte är lika prioriterat i planeringen eftersom det är en brist 
på både resurser och tid.  

På Stockholms stadsbyggnadskontor har de inte någon specifik person som 
arbetar med jämställdhetsperspektivet, men de har en som arbetar specifikt med 
dialogfrågor, berättar Elgström. Att ha en person som arbetar med social hållbarhet 
där jämställdhet är inkluderat, skulle troligtvis gynna verksamheten som skulle kunna 
erbjuda utbildningar. Stockholms kommun har resurser men höga produktionskrav 
säger Elgström. Elgström säger att det i större städer är större projekt och 
tjänstemännen får tydligare roller. Tammela Arvidsson på Uppsala kommun säger 
likadant, att större kommuner har en större personalstyrka med olika erfarenheter och 
kunskapsbaser där någon kanske är jämställdhetsexpert. Likt Elgström säger 
Tammela Arvidsson, att produktionskraven är mycket höga. Med det höga tempot så 
kanske man inte hinner reflektera över alla perspektiven? (Tammela Arvidsson, 
2014-12-17). Med det höga tempot kan jämställdhetsperspektivet bli mindre 
prioriterat. I en mindre kommun kanske man inte har samma tryck vilket leder till att 
man har tid att reflektera och bearbeta menar Tammela Arvidsson. En större kommun 
vinner på att fler ger sina åsikter på projekt så att fler infallsvinklar från allmänheten 
kommer in som kan vara en positiv effekt på jämställdhetsperspektivet. 
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Kommunens storlek påverkar både resurser och tid som är en påverkande faktor 
på utövandet av jämställdhetsperspektivet.  

Är länsstyrelsen en påverkande faktor på arbetet med jämställdhetsperspektivet 
hos kommunerna? Länsstyrelsens synpunkter väger tungt och kommunerna bör ta 
med deras synpunkter. Länsstyrelsen har rätt att ge råd, men eftersom kommunen har 
planmonopol kan inte länsstyrelsen gå in och fixa i deras planer om planen inte går 
mot riksintressen eller vissa prövningsgrunder. Detta bekräftar Andersson, då han 
berättar om sitt tidigare arbete på Södertälje kommun där de tog fram en 
översiktsplan. Länsstyrelsens yttrande fick en egen bilaga i översiktsplanen eftersom 
länsstyrelsens yttrande var viktigt (Andersson, 2014-12-10). I översiktsplanen 
försöker kommunen få in så många av länsstyrelsens synpunkter som möjligt. 

Elgström på Stockholms stadsbyggnadskontor beskrev kommunens och 
länsstyrelsens relation som varierande. Vanligtvis var det ett nära samarbete som blev 
tydligt under kommunens arbete med detaljplanering och bygglov. Då har 
länsstyrelsen ett ganska strikt och lagreglerande förhållande till vad vi gör (Elgström, 
2014-12-16). Det skapar inte samma möjlighet till en dialog som gärna hade önskats 
från vår sida, beskriver Elgström. Elgström säger att länsstyrelsen gör ett bra arbete 
med att ta fram kunskapsunderlag och vägleda kommunen. Kommunen har 
planmonopol där länsstyrelsen inte ska gå in och rota i deras planer, men Elgström 
hade önskat att länsstyrelsen skulle bjuda in till en större dialog kring 
jämställdhetsperspektivet.  Eftersom länsstyrelsen har en jämställdhetsexpert skulle de 
kunna sprida kunskapen och få fler kunniga inom det området.  

Stockholms länsstyrelse har som tidigare nämns haft olika projekt för att främja 
jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen, exempelvis BoJäm rapporten 
samt samarbetet med Boverket, ett projekt som skulle omskapa miljöer till mer 
jämställda. Vid intervjuerna med kommunerna var det endast Elgström som kände till 
rapporten. Elgström sa att rapporten hade goda exempel men tror tyvärr inte den 
nådde ut som det hade tänkts. Det skulle behövas en mellanhand från kommunens 
sida som skulle vidarebefordra informationen. Tyvärr finns det inte riktigt tid att ta 
sig an den kunskapen, förutom de som är intresserade av det (ibid). Detta instämde 
Andersson i, kunskapen måste ske muntligen som genom utbildningar. Att ta sig an 
tjocka böcker eller tunga rapporter tar tid och det blir lätt att man inte har tid eller 
inte orkar läsa allt säger (Andersson, 2014-12-10). Elgström berättar om att de hade 
sökt pengar till ett av sina projekt genom Boverket. Uppsala kommun och Älvkarleby 
kommun sa att de inte hade haft några sådana projekt i sitt län och inte hört talas om 
BoJäm-rapporten.  

Uppsala Länsstyrelse var inte med i denna undersökning, vilket gör det svårt att 
veta hur de ser på sitt arbete med jämställdhetsperspektivet. Älvkarleby kommun hade 
önskat att länsstyrelsen bjöd in till seminarium rörande jämställdhetsperspektivet i 
den fysiska planeringen. Enligt Tammela Arvidsson brukar länsstyrelsen, vid 
granskandet av detaljplanen, ge kommentarer på planen där de inkluderar ur vilket 
perspektiv kommentaren är sprungen. Tammela Arvidsson säger att hon aldrig har 
sätt någon kommentar ur ett jämställdhetsperspektiv. Trots att Uppsala länsstyrelse 



!

! 30!

inte medverkade verkar det vara från kommunernas perspektiv att Uppsala 
länsstyrelse inte arbetar med jämställdhetsperspektivet för att få ut det bland den 
fysiska planeringen.   

Länsstyrelsen är en påverkande faktor till utövandet av jämställdhetsperspektivet 
eftersom de är en kunskapskälla och kan stimulera kommunerna med projekt eller 
sprida mer kunskap. Länsstyrelsen kan dock inte upphäva en plan för att inte tagit 
med jämställdhetsperspektivet eftersom det inte ses som riksintresse. Det verkar som 
att Stockholms länsstyrelse och Uppsala länsstyrelse skiljer sig åt i utövandet av 
jämställhet.  

 
5.2.2 Hinder för att kommunen ska planera jämställt 
För att en kommun ska kunna planera jämställt i den fysiska planeringen 
identifierades följande faktorer ha en inverkan på arbetet av jämställdhetsperspektivet: 
kunskap, personligt intresse, kultur, uppdrag, politik, utomstående aktörer, resurser 
och tid. Kommunens storlek har en påverkan på både resurser och tid. Länsstyrelsen 
är också en påverkande faktor då länsstyrelsen kan stimulera kunskap med projekt 
samt sprida kunskap.     

De hinder som har identifieras är i samband med de faktorer som har en påverkan 
på den fysiska planeringen. Alla kommuner samtyckte kring att kunskapen skulle 
kunna förbättras inom jämställdhetsperspektivet, därmed är kunskapsbrist ett hinder 
för att kunna planera jämställt. Det personliga intresset kan variera hos personer och 
det kan påverka vilken prioritering perspektivet har i planeringen. Även 
verksamhetens kultur har en påverkan på hur perspektivet prioriteras. Tidsbrist var en 
faktor som kan ses som ett hinder. Det är tidskrävande att ta till sig information, under 
tidsbrist mäkta inte planerare med jämställdhetsperspektivet och andra perspektiv är 
mer prioriterade. Rörande resurser var det delade meningar om det sågs som ett 
hinder eller ej.  För vissa kommuner krävs det en budget och uppdrag för att kunna 
omskapa miljöer och arbeta med frågan. För andra var resurser inte något hinder utan 
det var andra faktorer som hade en större inverkan på planeringen. Politik har en 
påverkan på den fysiska planeringen och om jämställdhetsperspektivet inte främjas 
hos politikerna riskerar perspektivet inte få någon avsatt budget. Det är även 
utomstående aktörer som har en påverkan på den fysiska planeringen. Trots att 
kommunerna planerar att planera jämställt kan de utomstående aktörerna ha makt och 
inte fort-följa kommunens planer.  

6. ANALYS OCH SLUTDISKUSSION 
 
Idag är det inte jämställt mellan kvinnor och män. Både EU och Regeringen har satt 
upp mål för att främja jämställdhet. Det är även lagstiftat enligt plan- och bygglagen, 
att främja samhällsutvecklingen med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. I 
intervjuerna framkom det att kommunerna försöker planera från 
jämställdhetsperspektivet men ingen av kommunerna arbetar med frågan aktivt 
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förutom Stockholms kommun. De har fått ett explicit uppdrag i sin nya budget att ta 
upp jämställdhetsfrågan i den fysiska planeringen.  

Likt uppsatsen Attityder som motstånd i implementeringsprocessen (Mitander, 
2006) kan vi se formella och informella institutioner som en förklarande faktor i 
utövandet av jämställdhetsperspektivet. I de informella institutionerna grundar 
utövandet av jämställhet sig i vilken attityd det finns till perspektivet. De olika 
planerarna hade olika attityder mot jämställdhetsperspektivet. Utifrån de olika 
attityderna som planerarna har på jämställhet, kan engagemang eller förmodat 
motstånd variera.  

I uppsatsen framkom det hinder för planerarna att inkludera 
jämställdhetsperspektivet i planeringen. Dessa hinder kan indelas i undergrupperna av 
attityd, behov och resurser för att kunna analysera den informella institutionen.  

I undergruppen behov kan man applicera personliga intresset, kultur och politik 
som hinder. Både det personliga intresset och en verksamhetens kultur kan ha olika 
inställning och intresse för jämställdhetsperspektivet. Alla i denna undersökning 
ansåg att det var viktigt med att planera jämställt. Däremot fanns det olika inställning 
till behovet av att lyfta fram perspektivet specifikt eller inte. Tammela Arvidsson 
ansåg att jämställdhetsperspektivet redan var invävt i den fysiska planeringen. Alla 
som arbetade hade en hög kunskap gällande genus vilket betyder att alla inkluderade 
perspektivet i sin planering - därmed fanns inte ett behov av att lyfta perspektivet 
specifikt. Elgström menar att olika planerare har olika intressen och därmed blir 
perspektivet olika prioriterat. Planerarna kan vara i tro att de planerar jämställt men 
alla har olika ståndpunkter som påverkar projekt menar Elgström. Det måste 
genomsyra hela verksamheten. Då Stockholm har ett explicit uppdrag att lyfta 
jämställdhetsperspektivet har de ett krav och därmed upplever ett större behov att 
arbeta med frågan. Då politikerna har en påverkan på den fysiska planeringen leder 
det till att i de kommuner där jämställdhetsfrågan inte lyfts specifikt ses inte det som 
ett lika stort behov. I Nykvarn, Uppsala och Älvkarleby kommun har de inte något 
explicit uppdrag och därmed kan det betyda att det inte finns samma krav på 
planerarna – och därmed ett minskat behov. Om kommunerna saknar kulturen av att 
planera jämställt och det saknas från politikernas sida att lyfta den ståndpunkten 
kommer troligtvis perspektivet vara lägre prioriterat än andra perspektiv – lägre 
behov. I Mitanders undersökning var det också delade meningar om vilket behov som 
fanns till att planera jämställt.  Skillnaden med denna undersökning i jämförelse med 
Mitanders är att det finns olika behov hos de olika kommunerna i form av att 
politikerna sätter olika krav. I Mitanders undersökning arbetar alla under samma 
kommun, men i olika förvaltningar. Därmed har de samma politiska styre. Både i 
Mitanders undersökning och denna var det ett varierande personligt intresse och olika 
kulturer inom verksamheten, vilket båda har en påverkan på hur perspektivet tas med 
i planeringen.    
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Beträffande resurser var det också olika faktorer som sågs som ett hinder för att 
ta med jämställdhetsperspektivet i Mitanders undersökning. Dessa faktorer var brist 
på pengar, tid, vilken kultur och kunskap som fanns i verksamheten.  

I både denna studie visade det sig att brist på pengar och resurser var en 
bidragande orsak varför jämställdhetsperspektivet inte tas med i den fysiska 
planeringen. Det har visats sig från intervjuerna att stora kommuner har bättre resurser 
men de har också höga produktionskrav.  Det höga tempot gör att kommunerna inte 
hinner reflektera över alla perspektiven. Mindre kommuner har mindre resurser. Det 
betyder att de mindre kommunerna inte mäktar med alla olika perspektiv. Oavsett om 
kommunen är stor eller liten har alla fyra svårt att få in ett aktivt perspektiv. Både 
stora och små kommuner har en brist på tid och resurser, vilket gör att perspektivet 
inte har någon prioritet. Därmed är kommunens storlek inte en avgörande faktor i 
dagsläget på hur jämställdhetsperspektivet tas in i den fysiska planeringen. Det var 
delade meningar i både denna och Mitanders undersökning om pengar var en 
bidragande faktorn till om jämställdhetsperspektivet implementeras i planeringen eller 
inte. Några menade att verksamhetens kultur har en mycket större påverkan. Uppsala 
kommun ansåg sig ha kulturen av att ta in perspektivet utan att behöva lyfta det 
specifikt. Nykvarn, Stockholm och Älvkarleby ansåg att kulturen av att ta in 
perspektivet saknades på grund av flera faktorer som tid, brist på kunskap och höga 
kostnader. För dessa tre kommuner är pengar som resurs en viktig faktor om 
perspektivet ska lyftas och tas med in i den fysiska planeringen. Efter att arbetat med 
jämställdhetsperspektivet kommer säkerligen dessa kommuner också behärska 
perspektivet och ta in det aktivt.  

 Rörande kultur har Mitander valt att se det som en del av resurser. Detta kan 
bero på att kunskap och kultur kan kopplas ihop. Om kunskapen är låg om 
jämställdhetsperspektivet, påverkar det vilken kultur som finns inom verksamheten. 
Det gör att man inte vet hur man ska arbeta med perspektivet och därmed väljer att 
fokusera på andra perspektiv. Det behövs mer kunskap om hur man ska planera 
utifrån jämställdhetsperspektivet och bättre verktyg för att kunna ta ner målet till 
praktiken. Frågan bör genomsyra hela verksamheten för att få en effekt.  

Något som Mitander inte tar upp i sin undersökning är att det finns utomstående 
faktorer som har en påverkan på den fysiska planeringen. Om alla kommunerna skulle 
planera aktivt jämställt skulle det inte betyda att det blir verkställt. Detta beror på att 
byggherrar och bostadsföreningar kan välja att bortse från kommunens planer. Det 
betyder att kunskapen om att planera jämställt måste bli bättre för utomstående 
aktörer också.  

Eftersom det inte kommer naturligt i planeringen att arbeta med 
jämställdhetsperspektivet behövs uppdrag och budget för att främja planerandet för att 
det ska komma som en naturlig del i planeringen. För Stockholms kommun, där de nu 
fått en ny budget med ett explicit uppdrag att framföra jämställdhetsperspektivet i den 
fysiska planeringen, har hjälpt till att göra det tydligare och att frågan tas upp. 
Uppdrag hjälper också att stimulera frågan och skapa en medvetenhet. Länsstyrelsen 
är en kunskapskälla som kan stimulera kommunerna med kunskap och uppdrag. Det 
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är en uttalad önskan från kommunernas håll att se ett större engagemang från 
länsstyrelsen i den aspekten. 

Utifrån behov och resurser har vardera person en attityd till 
jämställdhetsperspektivet. Alla ansåg att det var viktigt men att det fanns hinder för 
att kunna ta med perspektivet i den fysiska planeringen. Dessa attityder kan man se 
tillhöra den informella institutionen. Vilken attityd som finns hos en person eller en 
hel verksamhet har en påverkan på hur och om perspektivet implementeras. Alla i 
undersökningen tyckte att det var viktigt att planera jämställt men olika faktorer 
påverkar arbetets intensitet och grad av implementering. Det finns för svaga 
incitament idag för att utveckla och arbeta med perspektivet. För att 
jämställdhetsperspektivet ska bli mer implementerat i den fysiska planeringen bör det 
ske fortsatta studier av den informella institutionen eftersom det har visat sig finnas 
ett glapp mellan regeringens mål och praktiserande.  
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Intervju schema för Henrik Weston – Samhällsplanerare på 
länsstyrelsen i stockholm 
 
 
Om: 

• Berätta lite om dig själv 
• Hur kom du in på samhällsplanering 
• Vad för projekt har du deltagit i? 

 
Fysisk planering:  

• Arbetar du med fysisk planering 
• Vad är viktigt att tänka på?  
• Vid ett projekt vad bör man tänka på då? 

 
Genus inom den fysiska planeringen: 

• Vad betyder genus för dig? 
• Vad tror du det innebär med genus i den fysiska planeringen? 
• Kan du berätta lite om BoJäm projektet 
• Efter den rapporten tror du att man mer aktivt har försökt planera från ett 

jämställdhetsperspektiv? 
• Från din erfarenhet inom detta yrke hur har du upplevt att man arbetar med 

den här frågan? 
• Finns det en kunskapsbrist bland planerare inom detta ämne? 

o (om det finns en kunskapsbrist) Vad tror du denna kunskapsbrist kan 
bero på? 

• Tror du att genus i den fysiska planeringen är mindre prioriterat än andra 
faktorer?  

o Tror du att folk tycker att genus är ointressant? Och därför kan 
bortprioriteras?  

• Vilka projekt har skett efter med en aktiv genusplanering? 
• Hur ser uppsättningen av planerare ut? (kvinnor män) 

 
 
Arbete idag: 

• Hur arbetar ni idag med kollektivtrafik för att främja jämställdhet? 
• Hur arbetar ni med säkerhet? 
• Hur arbetar ni med att öka kvinnodeltagandet?  

 
 
 
!
!
!
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8. BILAGOR 
 

Bilaga 1.  
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Bilaga 2.  
!

!

Intervju guide kommuner 
 
 
Om 

• Berätta lite om dig själv 
• Vad är din roll 
• Hur blev du samhällsbyggnadschef?  
• Berätta lite kort om er kommun 
• Hur ser själva bebyggelsen ut? Är det glesbyggt?  

 
Fysisk planering:  

• Vad är viktigt att tänka på vid fysisk planering?  
•  

Jämställdhet 
• Hur arbetar ni i er kommun med jämställdhet i den fysiska planeringen? Görs 

det?  
• Vad tror du detta kan bero på? 
• Tror du att i planeringen av trafiken tar man in jämställhetsperspektiv såsom 

kvinnor och män har olika resemönster.  
• Men som du sa tror du det är en resursbrist 
• Jag hade möte med Stockholms länsstyrelse – han sa att mindre kommuner har 

mindre resurser ! mindre jämställhet.  
• Är det svårt att planera, eller känns det som att det saknas kunskap om hur 

man ska planera jämställt?  
• Tror du att för att det ska ni skulle behöva en till person? Hur ska man 

förbättra arbetet för jämställdhet?  
• Skulle det bli bättre om det var ett hårdare tryck ovanfrån? 
• Vad skulle du säga från din erfarenhet att er kommun skulle behöva för att ni 

skulle kunna arbeta mer jämställt? 
• Har du hört om Bojäm? 
• Hur ser fördelningen av planerare ut?  
• Använder ni er av konsulttjänster? 
• Är det några projekt som haft ett aktivt genustänk? 
• Tror du att det är viktigt att arbeta från ett jämställdhetsperspektiv 
• Hur ska de mindre kommunerna jobba för att uppnå jämställdhet? 
• Hur ser er relation till länsstyrelsen?  
• Har det skett ett generationsskifte? Sociala aspekterna  
• Har du några frågor eller funderingar? 
• Tar ju dig tid att leta upp massa information, hur kan man underlätta? Kanske 

länsstyrelsen mer aktivt kan hjälpa er med hur man ska planera jämställt.  
!
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