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FÖRORD
Detta examensarbete på motsvarande 15 högskolepoäng utgör den 
avslutande delen på kandidatprogrammet i Fysisk planering vid Blekinge 
Tekniska Högskola.

Jag vill tacka min handledare Agneta Sundberg för goda råd och tips under 
arbetets gång. Jag vill även tacka min opponent Jonas Alborn och övriga 
från mittseminariet för värdefulla kommentarer och synpunkter. Sist men 
inte minst vill jag tacka vänner och familj.

Niclas Brännström, den 21:a maj 2012

Arbetet för ett mer jämställt samhälle, och hur detta kan uppnås genom den 
fysiska planeringen, är högst intressant och ett ständigt aktuellt ämne att 
debattera. Det har tidigare påvisats att behandlingen av jämställdhet i den 
kommunala översiktsplanen är milt uttryckt, otillfredsställande. Frågan är 

inte behandlas på ett tillfredsställande sätt i den översiktliga planeringen, 
eller om detta är något kommunerna i landet har ändrat på?

Syftet med detta kandidatarbete är inte att explicit svara på dessa 

undersöka hur ett urval av översiktsplaner behandlar jämställdhet.

Kunskap om genus och människors vardagsliv är viktiga aspekter i arbetet 
mot ett ökat jämställt samhälle. Det är därför begreppen jämställdhet, 
vardagslivsperspektiv och genus som kommer genomsyra analysen av de 
utvalda översiktsplanerna.

Analysdelen behandlar översiktsplanerna var och en genom kortare 
beskrivningar över hur respektive kommun resonerar i olika frågor, och en 
analys utifrån en jämställdhetsaspekt belyser avsiktliga eller oavsiktliga 
konsekvenser av detta.

Avslutningsvis kommer arbetets frågeställning besvaras och en 
diskussion föras kring huruvida behandlingen av jämställdhet i de 
kommunala översiktsplanerna kan anses vara bra eller inte utifrån det 
forskningsunderlag som studerats. 

SAMMANFATTNING
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1. INLEDNING
Mer jämlika samhällen är nästan alltid bättre samhällen. Så lyder 
slutsatsen från boken Jämlikhetsanden (Wilkinson och Pickett 2009), en 
samling av omfattande forskning och statistik på ojämlika förhållanden i 

jämställt samhälle på olika nivåer, där bland annat fysisk planering är en 
av dessa.

En ofta framförd åsikt från planerare är att översiktlig planering ska vara 
könsneutral, men att det först i detaljplanen anses lämpligt och möjligt att 
hantera jämställdhetsfrågor (Larsson och Jalakas 2008, Larsson 2006). 
Problemet med en könsneutral planering är att kvinnor och mäns skilda 
erfarenhetsvärldar inte blir åskådliggjorda.

Om detta problem genomsyrar dagens översiktliga planering är därför 
intressant att studera

Detta kandidatarbete har som syfte att sammanställa ett antal 

som behandlar jämställdhet och fysisk planering, för att sedan med hjälp av 
dessa analysera ett urval av fyra översiktsplaner. Detta görs för att se hur 
jämställdhet eftersträvas i en kommunal översiktsplan.

1.2 SYFTE

1.3 PROBLEMFORMULERING
Det svenska jämställdhetsmålet säger att kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv (Svenska 
jämställdhetsmålet Prop.2005/06:155). Detta övergripande mål består av 
fyra underliggande delmål:

Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att vara 
aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för 
beslutsfattande.

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

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

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män ska 
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Det svenska jämställdhetsmålet gäller även för fysisk planering, men 
det har visat sig svårt att hantera i praktiken (Larsson och Jalakas 2008). 
Bakgrunden till detta är att översiktsplanering anses ska vara könsneutral, 
medan det först i detaljplanering anses lämpligt och möjligt att behandla 
jämställdhetsaspekter. Larsson och Jalakas (2008) återger ett stycke 

där det tydligt framgår att kommunerna ska i sin översiktliga planering 
ta ställning till de stora linjerna i kommunens bebyggelsestruktur. 
Här framgår betydelsen av att jämställdhetsfrågorna ska framhävas i 
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1.4 FRÅGESTÄLLNING
1. Vilka ”analysverktyg” föreslås i det svenska forsknings- och 
kunskapsunderlag vad gäller jämställdhet och fysisk planering 
för analys av jämställdhet i kommunala översiktsplaner?

2. Om och hur behandlas jämställdhet i detta kandidatarbe-
tes urval av översiktsplaner? 

3. Hur stämmer kommunernas behandling av jämställdhet i 
översiktsplanen överens med ”analysverktygen”?

bedömningen av lämplig samhällsutveckling. Utspridd och i förhållande 

kan avsevärt försvåra kvinnors och mäns möjligheter att på jämlika 
villkor delta i samhället och förvärvsarbeta (Larsson och Jalakas 2008). 
Jämställdhet ska alltså behandlas i den översiktliga planeringen, men 
behandlas inte på ett tillfredställande sätt menar Larsson och Jalakas 
(2008). Denna problematik är anledningen till varför detta arbete 
kommer undersöka hur ett urval av kommuner hanterar jämställdhet i sin 
översiktsplan.

Planeringens syfte menar Larsson och Jalakas (2008) är att utforma ett 
framtida samhälle som är socialt hållbart, och därför mer jämställt än 
dagens samhälle. De menar i sin bok Jämställdhet nästa! (2008) att det är 
framförallt strukturella, kvalitativa förändringar som måste till i arbetet 
för jämställdhet. Det innebär att det är de samhällsvillkor som kvinnor 
och män lever och arbetar i, vilka kan förändras genom fysisk planering 
som ska stå i centrum för förändring. Den ståndpunkten är tydligt kopplad 

är ett sätt att närma sig detta jämställdhetsarbete inom fysisk planering 
(Larsson och Jalakas 2008, Lenntorp 2005) och kommer därför utgöra 

kunskapsunderlag som studerats i detta arbete. 

Ett genusperspektiv behövs för att kunna beskriva dagens relationer 
mellan män och kvinnor, och samtidigt föreställa oss hur de kommer se 
ut i framtiden (Larsson och Jalakas 2008). Vad vi uppfattar som kvinnligt 

olika sätt är bakgrunden till varför genusbegreppet kommer studeras i detta 
kandidatarbete.

FÖRÄNDRING... FÖRÄNDRING!!!

Bild 1. Serie om jämställdhet nr.1
Illustration: Niclas Brännström
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2. METOD OCH EMPIRI
Metoden för att uppnå detta arbetes syfte är att lokalisera och 

som behandlar jämställdhetsarbete och fysisk planering. Detta ska göras 

för att arbeta med jämställdhet har sammanställts ska dessa ligga till 
grund för den analys som ska utföras på ett urval av översiktsplaner. Ett 

hur jämställdhet behandlas, i detta fall hur jämställdhet behandlas i en 
kommunal översiktsplan. Dessa kommer bestå av ett antal underkriterier 
som vägledning i analysen av jämställdhet på översiktsplanerna.

En alternativ metod som blivit övervägd i ett tidigt skede var att intervjua 
planerare som arbetat med jämställdhet i en kommunal översiktsplan för 

hade krävt en kunskap om de människor och den företeelse som skulle 
studerats för att sannolikt få den bästa informationen (Descombe 2009) 
prioriterades den bort. Ett subjektivt urval av källor hade även skapat ett 
mer subjektivt värderat källmaterial i högre grad än det källmaterial som 
kommer studeras i detta arbete (Denscombe 2009). 

Analysen består i att ett antal översiktsplaner kommer att analyseras 

Styrkan med en innehållsanalys som metod är att den ger möjlighet att 
lyfta djupare, och ofta oavsiktliga budskap som kommuniceras i texter 
och dokument kan upptäckas och diskutteras (Denscombe 2009). En 
annan fördel är att dokumenten som analyseras består av data som kan 
kontrolleras av andra. En svaghet med en innehållsanalys är att den är 
ett trubbigt verktyg för att förstå och se texters underförstådda meningar, 
samtidigt som den tenderar att lyfta ut enheter från sin ursprungliga 
kontext (Denscombe 2009). 

De översiktsplaner som ska analyseras har sin utgångspunkt i Boverkets 
uppsiktsrapport – Planering och byggande under 2010 (2011). 
Anledningen till det är förhoppningen om att de är mest uppdaterade i 

inom den fysiska planeringen när de är de senast antagna planerna. 
Eftersom informationen över planer i Sverige var på länsnivå kontaktades 
Boverket angående urvalet av kommunala översiktsplaner de kunde 
rekommendera för analys av jämställdhet. Eftersom svar har uteblivit 
har istället planerna hittats genom en sökning av två urvalskriterier. Det 
första urvalskriteriet för är att planerna ska vara nya kommuntäckande 
översiktsplaner från 2010. Det andra kriteriet är att de översiktsplaner som 

gällande hur kommunerna hanterar jämställdhetsarbetet i sin översiktsplan. 
Planerna som ska ligga till grund för analys är följande:

Helsingborgs kommun, ÖP 2010 – En strategisk översiktsplan för 
Helsingborgs utveckling

Strömstad kommun, ÖP 2010 Översiktsplan för Strömstads 
kommun

Trosa kommun, Översiktsplan 2010 Trosa Kommun

Täby Kommun, Det nya Täby Översiktsplan 2010-2030

2.1 ÖVERIKTSPLANER

Bild 2. Geografisk spridning 
på studerade kommuner
Illustration: Niclas 
Brännström
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behandlar jämställdhet och fysisk planering samt av rapporter 
och rekommendationer från Boverket. Detta eftersom Boverket är 
myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende i Sverige, och 
utgör en viktig del att studera hur de rekommenderar att kommuner ska 
behandla jämställdhet i den översiktliga planeringen. Exempel på litteratur 
som kommer behandlas är Larsson och Jalakas bok Jämställdhet nästa! 
(2008) och Boverkets rapport Jämna steg - Checklista för jämställdhet i 
fysisk planering

Stora delar av den litteratur som används i detta arbete menar att 
jämställdhet ska inkluderas i fysisk planering, och ett medvetet val 
har därför gjorts att inte i någon högre grad belysa den litteratur som 

vara källkritisk i den meningen att litteraturen är relativt homogen. Anita 
Larsson är arkitekt, docent och före detta lektor i fysisk planering och 
har forskat mycket inom ämnet för fysisk planering och jämställdhet. Ny 

utan direkt koppling till fysisk planering. Eftersom syftet varit att se hur 
jämställdhet behandlas i en kommunal översiktsplan har Anita Larssons 
forskning utgjort en betydelsefull och adekvat källa då hon forskat mycket 
gällande sambandet mellan jämställdhet och fysisk planering. 

2.2 KÄLLKRITIK
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3. FORSKNINGS- OCH KUNSKAPSÖVERSIKT
Anita Larsson är arkitekt och docent och framträdande 
inom forskning om genus och fysisk planering. Hennes arbete 
utgör en stor del av det forsknings- och kunskapsunderlag 
som kommer användas i detta arbete för att förstå hur 
jämställdhet kan behandlas i fysisk planering, eller mer 

Jämställdhet nästa! (2008) en essentiell del av källmaterialet i 
detta arbete. Boken har Anita Larsson skrivit tillsammans med 
journalisten Anne Jalakas där bland annat genusperspektiv i 
planeringen behandlas. 

på Stockholms universitet och hans artikel Ett tidsrumsligt 
perspektiv – ett sätt att uppfatta och studera världen för 
planering
analys av en persons vardagsliv, och hur det kan främja ett 
jämställdhetsarbete. 

Övrigt kunskapsunderlag kommer främst från Boverkets 
rapport Jämna steg – Cheklista för jämställdhet i 
fysisk planering
rekommendation över metoder som kommuner kan tillämpa 
i sitt arbete för jämställdhet. Boverket är myndigheten för 
samhällsplanering, byggande och boende i Sverige, och 
deras rapport utgör därför ett relevant kunskapsunderlag att 
ta hänsyn till. Vad rekommenderar, och hur rekommenderar 
Boverket att kommuner ska jobba med jämställdhet har varit 
relevant att undersöka. 

3.1 JÄMSTÄLLDHET OCH FYSISK PLANERING
Ett av problemen med arbetet för jämställdhet idag är sammanhanget 
fysisk planering är att män och kvinnor anses ha olika behov (Larsson 

oföränderligt, nästan biologiskt förankrat menar Larsson och Jalakas 
(2008). Det uppstår en större risk att cementera dagens ojämställdhet 
genom att tala om att kvinnor och män skulle har skilda behov. För 
att komma bort från den risken behövs ett begrepp som inrymmer 

I planerarens praktik innebär en användning av ett genusperspektiv att 
normer och invanda rutiner i planeringsprocessen blir utmanade (Larsson 
och Jalakas 2008). För att analysera den företeelse som ska förändras är 
det viktigt med olika typer av perspektiv. Oönskade förändringar i den 
fysiska planeringen, som exempelvis kvinnors och mäns möjligheter att 
leva jämställda liv, kan på ett övergripande och åskådligt sätt synliggöras 

Planeringens syfte är att utforma ett framtida samhälle som är socialt 
hållbart, och därför mer jämställt än dagens samhälle. Larsson och 
Jalakas (2008) menar att det är framförallt strukturella, kvalitativa 
förändringar som måste till i arbetet för jämställdhet. Det innebär att det 
är de samhällsvillkor som kvinnor och män lever och arbetar i, vilka kan 
förändras genom fysisk planering som ska stå i centrum för förändring. 
Konkret kan detta exempelvis vara hur arbetsplatserna och skolorna 
förhåller sig till bostadsområdena i kommunen. 

kunskap om genus och människans vardagsliv i sammanhanget av fysisk 
planering. Dessa begrepp ska därför beskrivas ytterligare, samt ligga till 

analysen på de utvalda översiktsplanerna. 
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sammanhanget i och med ett könsneutralt förhållningssätt. Ytterligare 
underordning av kvinnors erfarenheter uppstår genom de strukturer som 
den översiktliga planeringen låser fast till detaljplaneringen. Exempelvis 
hur bostadsområden utformas och lokaliseras bestäms i den kommunala 
översiktsplanen. Kvinnors erfarenheter utesluts och nedvärderas på så sätt 
i den översiktliga planprocessen (Larsson 2006).

3.2 JÄMSTÄLLDHET
Jämställdhet handlar, precis som jämlikhet om rättvisa och demokrati och 
är starkt knutet till kunskap. Planeringens syfte är att forma ett framtida 
socialt hållbart samhälle som är mer jämställt än dagens. Larsson och 
Jalakas (2008) menar att det inte råder några tvivel om att integrering 
av jämställdhet i planeringen är ett krav, och frågan är inte om utan hur 
detta ska göras. De menar att det framförallt är strukturella, kvalitativa 
förändringar som måste till. Förändringar där normer utmanas och sättet 
att arbete med jämställdhet är annorlunda än dagens arbetssätt. 

Många planerare ser en ökad andel kvinnliga planerare som bästa metoden 
för att generellt förbättra jämställdheten i planeringen (Friberg och Larsson 
2006). Jämställdhet på arbetsplatsen i form av en jämställd representation 
mellan könen är viktig, men inte central (Larsson och Jalakas 2008). 
Genuskunskap får du inte på köpet bara för att du är kvinna, och samtidigt 
är arbetet för jämställdhet både mannens och kvinnas ansvar (Larsson och 
Jalakas 2008). För att få till strukturella förändringar behövs en kritisk 
granskning av samhället och planeringen som verksamhet. För att utveckla 
planeringsprocessen är det därför viktigt att förstå begreppen kön och 
genus (Larsson och Jalakas 2008).

En ofta framförd åsikt från planerare, och speciellt i sammanhanget av 
översiktlig planering är att den bör vara könsneutral (Larsson 2006). 
Motivet till detta är att ingen grupp ska gynnas speciellt. Resultatet av 

planering och detaljplanering. Den översiktliga planeringen ska vara 
vägledande för detaljplaneringen och ska medverka till att utforma en 
ändamålsenlig struktur som ligger till grund för frågor på detaljplanenivå. 
Detta bidrar till en tvåfaldig underordning av kvinnors erfarenheter menar 

den översiktliga planeringens frågeställningar, och behandlas inte i det 

ANALYSVERKTYG 1
JÄMSTÄLLDHET

-Redovisas strukturella förändringar för 
ökad jämställdhet i samhället?

VARFÖR INTE GÖRA 
SOM VI ALLTID HAR 
GJORT?

VI KAN VÄL 
ÅTMINSTONE TJÄNA 
LIKA MYCKET...

Bild 3. Serie om jämställdhet nr.2
Illustration: Niclas Brännström
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3.3 VARDAGSLIVSPERSPEKTIV
Lenntorp (2005) menar att det är nödvändigt att använda skilda perspektiv 
för att analysera den företeelse som ska förändras, och kan i planeringens 

är till för att särskilja en lekmans synsätt från den professionella, eller 
yrkesutövande planerarens synsätt. 

När planeraren gör förändringar i samhället är det kanske främst de 
eftersträvade konsekvenserna som är tydligast. Det som kanske inte 
syns lika tydligt, eller inte alls, är de oväntade konsekvenserna som kan 
uppkomma från samma förändringar (Lenntorp 2005). Dessa oväntade 
konsekvenser kan tänkas vara ökade svårigheter för kvinnor och män att 
leva jämställda liv. För att kunna beskriva och analysera denna verklighet 
kan en skiktindelning göras. För att kunna använda detta i den fysiska 
samhällsplaneringen, som ofta innebär förändringar i samhället, är ett 
vardagslivsperspektiv ett gott hjälpmedel.

Lenntorp (2005) beskriver en analytisk uppdelning av verkligheten i sex 
skikt, varav tre är materiella och tre immateriella. De tre immateriella 
skikten består av ideologier och värderingar, regler och förordningar 
samt verksamheters organisation. De tre materiella skikten utgörs av 
befolkning, infrastruktur och fysiska föremål, samt naturen. Människan 
som här representeras i befolkningsskiktet är den förenande länken då hon 
införlivar både det fysiska och det mentala (Lenntorp 2005). Skillnaden 
mellan det materiella och det immateriella är att idéer och föremål kan 

föremål måste följa av naturen givna lagar. Lenntorp (2005) menar att 
problemet ligger i att beskriva den bild av verkligheten varje människa 
har eftersom den inte behöver vara självklar för oss själva. Detta innebär 
att vi inte är medvetna hur mycket av den kunskap vi tar för givet som 
styr vårt handlande. I en planeringsprocess, som ofta utgörs genom 

själva arbetsprocessen. Detta är av största vikt i sammanhanget av fysisk 
planering för att kunna uppnå jämställdhet (Larsson och Jalakas 2008).

Skiktindelningen är en konstruktion som inte löper samman med 
verkligheten, som egentligen är något helt annat. Men uppdelningen i 
skikt är nödvändig för att göra verkligheten hanterbar, men det kräver att 

(Lenntorp 2005).

hjälper till med är att strukturera kunskap, samt upptäckta utsnitt att 

det medium som på lämpligaste sätt kan förmedla den berättelse som 
ska berättas. Exempel på detta kan vara en karta som snabbt beskriver 
ett lands förhållande till ett annat. Men kartan ger en stillbild av många 
processer, men inte av processerna själva (Lenntorp 2005). Det är här 
tidsdimensionen kommer in för att kunna konstruera ett tidsrum som 
kan beskriva mönster. Såväl i rummet som i tiden vilket möjliggör för en 
beskrivning av förändring och processer (Lenntorp 2005). 

Lenntorp (2005) återger ett exempel på en analys över hur ett hushåll 
organiserar sin vardag med arbete, inköp, skolgång med hänsyn till hur de 
färdas. Lokaliseringen av stationerna i form av bostad, arbetsplats, skola 
etc. och hur familjemedlemmarna kan resa mellan dessa blir uppenbart 
av största vikt. En karta över stationerna med tillhörande vägnät och 

beskrivning av familjens vardag tillkommer en tidsdimension som ger 
oss ett mer strukturerat och informationsrikt material (Lenntorp 2005). 



Exemplet som Lenntorp (2005) återger är av en familj bestående av 
en man och kvinna med två minderåriga barn. Varje familjemedlem 
återges med en egen individbana som visar vilken aktivitet som utförs. 
På morgonen är familjen samlad för att senare delas upp efter de olika 
aktiviteter varje individ utför. Mannen tar bussen till jobbet. Kvinnan 
lämnar gående barnen på dagis respektive fritids för att senare själv gå till 
sitt arbete. Familjen återsamlas på kvällen då barnen är hämtade. 

att komma åt individernas aktivitetsmönster, eller i detta fall en familjs 
aktivitetsmönster. Lenntorp (2005) menar att största fördelen med detta 
är att bättre kunna besvara vitt skilda frågor när förändringar ska göras. 
Dessa frågor kan exempelvis vara:

- Barnen vill gå i en annan skola

bostadsområde

- Hur ny teknik kan komma att påverka familjens 
aktivitetsmönster

- Hur en drastiskt förändrad ekonomisk situation kan påverka 
familjen

och ställer olika krav på fritidssysselsättning

Ofta är aktivitetsmönster känsliga för förändring eller störningar 
(Lenntorp 2005). En störning eller förändring för en person påverkar i 

i vilken utsträckning ett hushåll kan anpassa sig till förändringar 

bostadsområde är biverkningarna av exempelvis en nerlagd skola mycket 
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Bild 4. Tidsrumsligt perspektiv. Källa: Sveriges Nationalatlas, Arbete och 
fritid, sidan 25. Teckning Nils Forshed



stor. Hur vi kombinerar vår tidsanvändning med rumsliga arrangemang 
är vad en planerare måste ha förståelse för när förändringar planeras och 
implementeras (Lenntorp 2005, Larsson och Jalakas 2008). 

banor på ett mycket övergripande åskådligt sätt och kopplingar noteras 

hur som helst, utan vi styrs på olika vis (Lenntorp 2005). Vissa knippen 
bildas, hur de bildas, var och när samt hur länge, och vad som sker är styrt 
av någon eller några. Detta kan vara genom kollektivt fattade värderingar, 
demokratiskt fattade lagar och regelsystem samt på vilket sätt vi arrangerar 
verksamheter i samhället. Detta utvecklar i sin tur olika sammanställningar 
av banor och knippen i tidrummet. Lenntorp (2005) påpekar att det i detta 

(Larsson och Jalakas 2008). Ojämställdhet vidmakthålls genom att kvinnor 
och män förväntas utföra olika saker på olika platser, i form av bland annat 

Larsson och Jalakas (2008) menar att mönstret är att män är överordnade, 

jämställdhetslagens fjärde punkt gällande att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra (Prop.2005/06:155). 

Individens kapacitet, begränsningen som kopplingen mellan människa 

våra möjligheter för rörelse och handling i tidsrummet (Lenntorp 2005). 
Utvecklingen i samhället bygger på att vi alla har idéer, intentioner och 
planer för vad vi vill göra i framtiden. Antingen enskilt eller i grupp. 
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utöver rätt personer vid rätt plats i rätt tidpunkt med rätt utrustning, även 
makt för styrning. Dessa maktuttryck blir kraftigare beroende på grad av 
begränsning i resurser. 

ANALYSVERKTYG 2
VARDAGSLIVSPERSPEKTIV

-Finns en tidsgeografisk beskrivning med 
karta över hela, eller delar av kommunen 
med tillhörande skilda individbanor?

-Finns en beskrivning över hur åtgärder 
påverkar olika individers vardagsliv i 
befintliga, eller i byggandet av nya 
områden?



3.4 GENUS

förklaringen till kvinnors och mäns livsvillkor endast varit genom 
kroppsliga skillnader. Genus beskriver inte det biologiska könet, utan är 
istället ett begrepp som beskriver det sociala, kulturella och historiskt 
förändeliga i vad det är att vara kvinna eller man (www.genusfokus.se). 
Det är skillnad på genus och kön. Att vara kvinna eller man är inte i sig 
självt biologsikt. Att vara kvinna eller man är i relation till det samhälle de 
lever i och till den kultur de är en del av. Genusbegreppet synliggör även 
skillnaden i makt mellan kvinnor och män. Men genus är komplext och 
innehåller en viss intersektionalitet, där olika maktrelationer korsas, något 
som förstärker, rubbar och utmanar varnadra.

I planerarens praktik innebär genusperspektivet att utmana normer och 
invanda rutiner i planeringsprocessen. Ett problem som kan kopplas 
till detta som lyfts fram av Larsson och Jalakas (2008) är begreppet 

Den underliggande tanken är att kvinnors behov skiljer sig från männens 
behov, och en tanke om att jämställdhetsarbetet går ut på att ta hänsyn till 

blir något oföränderligt, nästan biologiskt förankrat. Det uppstår en större 
risk att cementera dagens ojämställdhet genom att tala om att kvinnor och 
män skulle ha skilda behov. För att komma bort från den risken behövs 
ett begrepp som inrymmer förändringar och som är processinriktat, ett 

Ett exempel på ett område där män och kvinnor ofta anses ha så kallade 
olika behov i sammanhanget av fysisk planering är transportbehovet 
(Larsson och Jalakas 2008). Bakgrunden till detta är mäns och kvinnors 
olika resvanor. Larsson och Jalakas (2008) återger resultatet från en studie 
de studerat gällande detta. 
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Där framgår bland annat att:

- Antalet resor av kvinnor och män är ungefär lika många, 
men män gör betydligt längre resor

- Kvinnor åker mer kollektivt medan män kör bil i högre 
utsträckning

- Generellt sett har kvinnor närmare till arbetsplatsen än män 
har

- Mäns resor är mer förknippade med arbete, och kvinnors 
resor är mer förknippade med inköp- och serviceärenden

ärenden uträttas i större utsträckning än vad män gör

Larsson och Jalakas (2008) återger skillnader i resmönster ur ett 
genusperspektiv från en rapport om regionförstoring i Skåne. Det som 
framgår ur den är skillnaden i längden på resor mellan kvinnor och män. 
Störst skillnad mellan könen är det i resor upp till två kilometer. Resor 
under en kilometer domineras av män med förklaringen att många manliga 
egna företagare arbetar i anslutning till den egna bostaden. Resor mellan 
en och två kilometer domineras av kvinnor med förklaringen att kvinnors 
arbetsplats inte ligger i anslutning till hemmet men ligger förhållandevis 
nära (Larsson och Jalakas 2008). Andra skillnader mellan mäns och 
kvinnors resmönster är val av färdmedel, yrkesval och skilda tidskulturer. 
Generellt sett har män en mer produktionsinriktad tidskultur jämfört med 
kvinnor, som kommer från den traditionella mansrollen där han arbetar och 
försörjer familjen och hon är hemmafru med uppgift att stå för matlagning, 



aktivitetet knutna till vård och omsorg. Därför kan inte kvinnor vara linjärt 
tidseffektiva i samma utsträckning som männen eftersom olika aktiviteter 
måste utföras parallellt (Larsson och Jalakas 2008).

Kvinnor arbetar i större utsträckning än män i den offentliga, gemensamma 
sektorn, med exempelvis vård och omsorg. Att för en kvinna byta jobb där 
pendlingsavståndet ökar markant men lönen förblir densamma begränsar 
möjligheterna för att hon ska kunna pendla längre sträckor. Larsson och 
Jalakas (2008) menar därför att regionsförstoring kan vara en kvinnofälla, 

och avstånd med familjeliv och barn. Situationen som uppstår för att få 
vardagsekvationen att gå ihop är att någon av parterna inte kan söka arbete 
långt från bostaden, ett val som oftast kvinnor tvingas göra.

Samtidigt menar Larsson och Jalakas (2008) att regionförstoring inte 
ska ses som någon kvinnofälla eftersom uttrycket då låser fast kvinnor 
i det familjevårdande facket. Men tendensen till ökad pendling är ett 
problem för många människor eftersom långa arbetsdagar och långa 
pendlingstider begränsar det sociala livet. Denna problematik gäller såväl 
för ensamstående, som för barnfamiljen. Samtidigt kanske inte möjlighet 

Regionförstoring handlar alltså om en förändrad arbetsmarknad och 
en förändrad bostadsmarknad (Larsson och Jalakas 2008). I Boverkets 
rapport Är regionförstoring hållbar? (2005) framgår att regionsförstoring 
kan påverka jämställdhet negativt. I en familjs vardag kan detta visa 
sig i att den person som inte pendlar tvingas ta ett större ansvar för 
hushållssysslorna.

Larsson och Jalakas återger i sin bok Jämställdhet nästa! (2008) ett 
resonemang över hur kommuner marknadsför sig som en attraktiv 

ett resonemang från en rapport om lokal och regional attraktionskraft som 
framhåller betydelsen av en helhetssyn på lokal och regional attraktivitet. 
Poängen är att en tydlig åtskillnad görs mellan privat och offentligt. En 
underordning av det offentliga gör att ojämställdhet vidmakthålls menar 
Larsson och Jalakas (2008). Andra aspekter av en attraktiv kommun 
som kommuner själva återger är att företagsfrågor står i fokus. Attraktivt 
boende med närhet till natur, bättre kommunikationer och god tillgång 
på barnomsorg, folkhälsoprogram och fritidspolitiska program var några 
andra. 

Social infrastruktur är den infrastruktur som ofta anses vara mjuka 
verksamheter men som är helt nödvändiga för att samhället ska fungera. 
Dessa är exempelvis utbildningsväsendet, välfärdstjänster som ryms i den 
offentliga sektorn och sociala nätverk uppbyggda av släkt, vänner och 
grannskap kan underlätta för vardagslivets organisation. Exempelvis som 
mäns och kvinnors möjlighet att leva jämställt genom att utveckla den 
sociala infrastrukturen. Viktiga delar i detta är speciellt omfattning och 
lokalisering av skolor där barnen behöver en vuxen person, oftast förälder 
som följer med. Dessa är förskolor, lågstadieskolor med fritids och i vissa 
fall mellanstadieskolor (Larsson och Jalakas 2008). Larsson och Jalakas 
(2008) menar att en kommun är attraktiv och tydlig i sin ambition att 
verka för ökad jämställdhet om den på ett tydligt sätt vill utveckla den 
sociala infrastrukturen. Detta kan göras med en tydlig helhetsplanering 
som innebär en medveten placering av skolor, arbetsplatser och 

och cykelvägar för att underlätta familjernas vardagsliv. Ett basutbud 

fritidslokaler ingår också i den sociala infrastrukturen och är även den en 
del i en kommuns attraktivitet.
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3.5.1 3R-METODEN
ANALYSVERKTYG 3
GENUS

-Hur anges behov för män och kvinnor, 
och skiljer de sig åt?

-Redovisas begreppen kön och genus?

-Används ett könsneutralt förhållningssätt?

3.5 ÖVRIGT KUNSKAPSUNDERLAG
Boverket gav år 2007 ut Jämna steg – Checklista för 
jämställdhet i fysisk planering, som är en sammanställning 
av metoder och riktlinjer för hur ett jämställdhetsarbete 
kan eftersträvas i planeringen i landets kommuner. Inget 
regeringsuppdrag ligger bakom framtagandet av rapporten. 

inriktade och kommer inte användas i detta arbete som 
”analysverktyg”. Anledningen till redogörelsen av dessa 
metoder i detta arbete är för att få en insikt och förståelse 
till det material som kommunerna kan använda sig av i sitt 
jämställdhetsarbete. 

underlätta arbetet med att analysera en kommunal verksamhet ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 
De 3R:EN

REPRESENTATION
Hur är kvinnor och mäns representerade i samtliga grupper som fattar 
beslut?

RESURSER
Hur fördelas pengar, tid och utrymme mellan kvinnor och män? Hur 
lokaliseras satsningar och vilka prioriteringar görs?

REALIA
Vilka värderingar, normer och kvalitetsmått är det som styr en 
verksamhet? Vem eller vilka utgör normen i verksamheten? Vems behov 
tillgodoses i verksameheten?

Syftet med metoden är att kunna visa hur maktfördelningen ser ut 
könsmässigt, hur kön påverkar uppbyggnaden av strukturer och 
organisatoriska lösningar och hur normeringen ser ut könsmässigt inom de 
kommunala verksamheterna.

Metoden är ursprungligen regeringskansliets metod för att avgöra om en 
planerad insats påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män.

3.5.2 JÄMSTÄLLDHETSREFLEXEN
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FRÅGOR SOM KAN ANVÄNDAS

respektive män?

3.5.3 NYCKELTAL
Nyckeltal används för att avläsa om en organisation lever upp till sina 
egna verksamhetsmål. De ska mäta rätt saker och samma saker över tiden. 
Nyckeltal används också för att göra jämförelser mellan organisationer. 
Det är tal som kombinerar information i syfte att göra den mer tillgänglig.

3.5.4 JämKAS

vidareutveckling av en metod för jämställdhetsanalyser som utarbetats 

tas följande områden upp:

Målgrupper

Villkor
verksamheten?

Orsaker
förhållanden och villkor mellan kvinnor och män i verksamheten?

Utmana normer
verksamheten? Vad säger målen?

Föreslå förändring
jämställdhetsmålen ställs frågan om vilka förändringar som kan göras för 
att skapa en jämställd verksamhet.
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4. ANALYS
Tre ”analysverktyg” har analyserats fram från den studerade 
forsknings- och kunskapsöversikten. Dessa är:

-Analysverktyg 1 - Jämställdhet

-Analysverktyg 2 - Vardagslivsperspektiv

-Analysverktyg 3 - Genus

Syftet med detta arbetes analys av översiktsplaner är inte 

kommunens översiktsplan. Istället är ambitionen att genom 
”analysverktygen” och begreppen försöka lyfta fram 
avsiktliga och oavsiktliga budskap som kommuniceras i de 
studerade översiktsplanerna och diskutera dessa utifrån en 
jämställdhetsaspekt. ”Analysverktygen” kommer fungera 
som stödord eller hjälpmedel för att ge en uppfattning 
om kommunerna behandlar ett jämställdhetsarbete i sin 
översiktsplan. 

Analysen kommer genomföras med att för respektive 
översiktsplan beskriva vad kommunen vill uppnå. Detta 
kommer vara en generell beskrivning av innehållet i 
respektive kommuns översiktsplan, samt en beskrivning av 
de avsiktliga eller oavsiktliga budskap som kommuniceras 
i översiktsplanerna. Detta diskuteras sedan utifrån en 
jämställdhetsaspekt. 

4.1 HELSINGBORGS KOMMUN
KÄLLA: Helsingsborgs kommun, www.helsingborg.se

Beskrivning

avgörande för valet av att utveckla denna till en strategisk översiktsplan. 

sammanhang, ett regionalt sammanhang av Skåne Nordväst, Skåne och 
Öresund. Det andra behovet är att se den fysiska planeringen i ett större 
sammanhang. Här uttrycker de att fysisk planering har stor inverkan på 
människors liv, och att utgångspunkten för planeringen ska vara utifrån 
hur helsingborgarna vill leva. Det tredje behovet är vikten av att ha ett 
långsiktigt synsätt på Helsingborgs utveckling tillsammans med stadens 
förvaltningar, andra aktörer och medborgare. Planerare, medborgare och 
företag ska tillsammans veta vilket Helsingborg de vill skapa, samt vilka 
framtidsfrågor de måste möta. 

Helsingborg vill skapa den framtida attraktiva staden med en ökad 
helhetskänsla och en gemensam Helsingborgsidentitet. Visionen, 
Helsingborg 2035, är en berättelse om en kommun med 160 000 invånare, 
som är i utveckling, som är attraktiv, som är hållbar, som är tolerant 
samt har en ökande tillväxt. Invånarna rör sig i hela staden, något som är 
märkbart i befolkningssammansättningen, arkitekturen, mötesplatsernas 

näringsliv och offentliga miljöer.

Varje del av staden ska vara en välfungerande nod i ett övergripande 
nät, och du ska kunna verka i Helsingborg genom livets alla faser. 
Närmiljön ska erbjuda ett gott utbud av service och handel för att 
vardagen ska fungera. Det ska även alltid vara nära till en park eller ett 
grönområde. Helsingborg är samtidigt sammanhållen och effektiv i sin 



markanvändning, klimatneutral och energieffektiv.

invånare. Helsingborg är det regionala navet för innovation och 

gör att staden ofta är värd för konferenser. 

Nyckeln till framgång beskrivs vara samarbetet mellan Helsingborgs 
stad och näringslivet, samt samverkan med Skåne Nordväst, Skåne och 
Öresundsregionen. Planeringen är framtidsinriktad och Helsingborg har 
inte bara följt med i utvecklingen utan varit med och drivit den framåt.

Att utvecklas hållbart, ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv 
uttrycker Helsingborg vara den största utmaningen. Hållbar utveckling 
för Helsingsborgs kommun innebär att använda naturens resurser och 
mänskliga resurser på ett medvetet och balanserat sätt. Detta genom 
att ta hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. 

för att möjliggöra för en hållbar utveckling och förverkliga kommunens 

befolkningsutvecklingen, hantera klimatförändringar samt bredda bilden 
av Helsingborg. Strategier för att nå dessa är att stärka stationsnära 
lägen, växa resurseffektivt genom förtätning, bli ett regionalt nav, främja 
dynamiskt näringsliv, utveckla samtida identitet och attraktivitet.

Analys
Helsingborgs översiktsplan redovisar tre starka behov som kommunen 

sammanhang, att de ska planera utifrån vad helsingborgarna vill ha samt 
ett långsiktigt synsätt på utvecklingen av Helsingborg tillsammans med 
medborgare och företag. De uttrycker inte att män och kvinnor har olika 

och fortfarande dominerar i den fysiska samhällsplaneringen (Larsson 

dagens ojämställdhet cementeras, eftersom olika behov mellan könen då 
blir något biologiskt förankrat (Larsson och Jalakas 2008, Larsson 2006).

Helsingborgs kommun ser sig som en av de drivande krafterna i en 
framtida utveckling, med ett fokus på regionen och näringslivet. 
Planeringen är framtidsinriktad med fokus på tydliga miljöambitioner. 
En intressant iakttagelse gällande Helsingborgs vision är att de vill vara 

uttalat om att driva ett jämställdhetsarbete. En förklaring till detta kan vara 
att de räknar jämställdhet till den sociala aspekten av hållbarhet (Larsson 

Larsson och Jalakas (2008) att normer och invanda processer inte blivit 

en risk att dagens ojämställdhet varit utgångspunkten och på så sätt blivit 
cementerad ytterligare (Larsson och Jalakas 2008, Larsson 2006).

utmaningen att utvecklas hållbart ur ett miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. För Helsingborg innebär en hållbar utveckling 
att använda naturens resurser och mänskliga resurser på ett medvetet 
och balanserat sätt genom att ta hänsyn till sociala, miljömässiga och 
ekonomiska aspekter.
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Det som nämns om vardagsliv är att Helsingborg vill ge goda 
förutsättningar för en bra vardag för människor i alla delar av staden, såväl 
som för dem på landsbygden som för dem i centralorterna. Mer ingående 
om människors vardagsliv berör de i kapitlet om boendemiljö. De 
påpekar att det är här du har den privata delen av ditt liv, tillbringar mest 
fritid och ägnar dig åt dina vardagssysslor vilket är en viktig aspekt i ett 
jämställdhetsarbete, eftersom att jobba med exempelvis bostadsområdenas 
närmiljö har visat sig vara ett särskilt kvinnligt intresse som inte ligger på 
samma prioriteringsnivå hos männen (Friberg och Larsson 2006). 
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4.2 STRÖMSTAD KOMMUN
KÄLLA: Strömstad kommun, www.stromstad.se

Beskrivning
Strömstads översiktsplan är indelad i fyra delar som behandlar nuläge 
och framtida utmaningar, övergripande planeringsförutsättningar, 
rekommendationer och avslutningsvis konsekvenser. De 

boende, näringsliv, stadens miljö, kommunikationer och infrastruktur, 
kultur och fritid, natur och friluftsliv, miljö och energi, trygghet och hälsa 
samt utbildning.

Angående boende är Strömstads ambitioner att fortsatt främja en positiv 
befolkningsutveckling genom att erbjuda planerade områden för boende, 

utbildningar.

Rekommendationer för den fysiska planeringen för att uppnå detta är bland 
annat att nya bostäder ska styras i utformning och upplåtelseform enligt 
principer som till exempel varierat bostadsutbud som även tillgodoser 
grupper med särskilda behov. För ny samlad bostadsbebyggelse ska 
helårsboende prioriteras. Lokalisering och planbestämmelser ska väljas 
med helårsboende som utgångspunkt. Strömstad kommun är även positiva 
till uppgradering av hus med enklare fritidshusstandard för att kunna 
möjliggöra åretruntboende.  

Andelen som pendlar ut från kommunen har ökat, och Strömstad kommun 
ser sig därför genomgå en regionförstoring. För att utveckla näringslivet 
behövs en fortsatt utveckling av samarbete mellan näringslivets olika 
aktörer och kommunen. Fortsatt kontakt och samarbete ska utvecklas över 
gränsen med Norge. 
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Strömstad kommun är diplomerad med Fairtrade City. Detta är en 
utmärkelse till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. 
Kommunen lever upp till de kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt 
informationsarbete och ett utbud i butiker och på arbetsplatser av etiskt 
märkta produkter (www.fairtrade.se). Näringslivsutveckling i Strömstad 
baseras på samarbete och har fyra fokusområden. Dessa är besöksnäring 
och upplevelsebaserad handel, kunskapsbaserad tjänsteindustri, hantverk 
samt marina och maritima näringar. 

Rekommendationer för den fysiska planeringen för att uppnå detta 
är bland annat att blandade miljöer för boende, arbete och fritid ska 

handelsområden i kommunen samt till det planerade nya området Skee. 
Verksamheter med stort transportbehov och krav på skyddsavstånd ska 

utbyggnad av bostäder och verksamheter. Kommunen ska stödja en 
komplettering och utveckling av besöksnäringsboendet. Ny bebyggelse i 
strandnära lägen ska förutsätta prövning i fördjupad översiktsplan och/eller 
detaljplan. 

I dagsläget anses utbudet av service vara över det normala i förhållande till 
stadens storlek. Men Strömstad kommun jobbar med att behålla eller öka 
närheten till service ytterligare. För ny bebyggelse bör förtätning prövas 
i första hand och en funktionsblandad stad, blandstad, är att föredra över 
en funktionsuppdelad stad. Förtätning bör dock inte ske på bekostnad av 
värdefulla grönytor eller friytor. 

Rekommendationer för den fysiska planeringen för att uppnå detta är 
bland annat att ny samlad bebyggelse ska så långt som möjligt lokaliseras 

ska förstärkas mellan kommunens olika delar. All planering ska reservera 

Centralorten och Kålviks hamnlägen ska fortsatt utvecklas.

Ett rikt föreningsliv utvecklar delaktighet och demokrati och bidrar till 

samhällets förutsättningar och behov, samt invånarnas viljor och förmågor. 

kommuns attraktivitet för människor och företag ska få en fortsatt positiv 

olika verksamhetsområden utvecklas ytterligare. Utmaningarna med detta 

tillväxt.

Strömstad beskriver i sin översiktsplan att en hållbar utveckling är när 
ekonomisk tillväxt kan åstadkommas utan biverkningar till den grad att 
de skapar ett segregerat och ojämlikt samhälle med en förstörd miljö. All 

till en hållbar utveckling.

Strömstads övergripande folkhälsomål är att skapa jämlika och jämställda 
livsvillkor för människor. Detta är beroende av ett gott folkhälsoarbete 
generellt, men kan tillföras begrepp som demokrati, social integration, 
trygghet, tillit samt tillgänglighet. Genom att skapa samhälleliga 
förutsättningar för goda livsvillkor stöttas människor i att ta ansvar för sin 
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hälsa. Hur vi mår styrs av förhållanden som trygghet, utbildning, arbete, 
möjlighet att påverka samt sociala nätverk. Genom en medborgarenkät 
som Strömstad gjort har det framkommit att delaktighet och demokrati är 
förbättringsområden. Senaste jämställdhetsindex som utförts i kommunen 
visar att Strömstad har en del kvar att önska på området. 

Upplevelsen av trygghet i det fysiska rummet har en tydlig koppling till 
jämställdhet eftersom parker och gaturum är platser där kvinnor oftare 
känner sig otrygga. En bra bostadsmiljö och bostad med mötesplatser, 

främjar trygghet. Ett led till ökad trygghet ser Strömstad vara att förtäta 
med en funktionsblandad bebyggelse.

gäller boende. För att stärka tilliten och den sociala integrationen ska 
en blandning skapas i bostadsområdena av hyreslägenheter, bostadsrätt 
och villor. Utvecklingen av tillgänglighet anses vara av stort behov i 
kommunen och en tillgänglighetsdatabas har skaptas för att jobba med 
frågan. 

Strömstad uttrycker att de sociala konsekvenserna med översiktsplanen 
har att göra med människors levnadsvillkor. Hur upplever människor 
att exempelvis boende, försörjning, delaktighet, trygghet, möjlighet till 
fysiska och intellektuella aktiviteter fungerar. Vidare uttrycker de att den 
fysiska planeringen även handlar om att verka för integration, hänsyn till 
barnperspektivet och ökad jämställdhet.

Analys
Genom en medborgarenkät som Strömstad gjort har det framkommit 
att delaktighet och demokrati är förbättringsområden. Det senaste 
jämställdhetsindex som gjorts i kommunen visar att Strömstad har en 

del kvar att önska på området. Detta indikerar att de är medvetna om att 
det råder en ojämställdhet mellan könen inom kommunen. Samtidigt har 
Strömstad kommun i sin översiktsplan beskrivit att det folkhälsoarbete 

demokrati är utvecklingsområden inom kommunens arbete. Strömstad 
har genom att jobba med fokus på folkhälsan för att uppnå jämställdhet 
och jämlikhet samt att utveckla metoder för att utveckla medborgarnas 

som är nödvändig för att uppnå ett mer jämställt och jämlikt samhälle. 
Ett framtida samhälle som är bättre och mer jämställt och jämlikt än 
gårdagens samhälle (Larsson och Jalakas 2008, Wilkinson och Pickett 
2009).

I centralorten vill Strömstad kommun skapa blandade miljöer med boende 
och arbetsplatser. Angående byggande i Strömstad vill de behålla eller öka 

linje för att uppnå ett mer jämställt samhälle, eftersom kvinnor och män 
har olika resemönster (Larsson och Jalakas 2008). Kvinnor bor generellt 
närmare sin arbetsplats och pendlar kortare sträckor, medan män generellt 
reser mest i arbetet. Genom att skapa områden som är funktionsblandade 

så sätt bättre förutsättningar till kvinnors och mäns möjligheter att leva 
jämställda liv. Detta är att föredra framför en funktionsuppdelad stad, eller 

med ojämlika och ojämställda förhållanden (Larsson och Jalakas 2008). 

Strömstad kommun visar på en genuskunskap när de uttrycker att de 
sociala konsekvenserna med översiktsplanen har att göra med människors 
levnadsvillkor. Hur upplever människor att exempelvis boende, 
försörjning, delaktighet, trygghet, möjlighet till fysiska och intellektuella 



aktiviteter fungerar. Vidare uttrycker de att den fysiska planeringen även 
handlar om att verka för integration, hänsyn till barnperspektivet och ökad 

som studerats i detta arbete. Samtidigt som de visar på denna insikt har en 
djupare behandling uteblivit. På så sätt har en tydlig beskrivning över hur 
planen exempelvis kan påverka mäns och kvinnors möjligheter att leva 

den Lenntorp (2005) beskriver vara att föredra för att se hur den fysiska 
planeringen påverkar olika individers vardagsliv.
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4.3 TROSA KOMMUN
KÄLLA: Trosa kommun, www.trosa.se

Beskrivning
Trosa kommun beskriver i sin översiktsplan att utmaningen med 
planeringen ligger i att uppnå hållbarhet. Denna utveckling ska tillgodose 
dagens behov, samtidigt som morgondagens behov inte blir riskerade och 
det är översiktsplanen som är kommunens redskap för att uppnå detta. I 
Trosa kommun är utgångspunkten att hållbar planering också ska vara 
något som är attraktivt för så många som möjligt. Att människor trivs är 
en del av vad Trosa kommun framhåller som socialt hållbart. Trygghet och 
vackra saker att titta på är faktorer som påverkar trivseln. Planeringen ska 
främja att människor rör sig ute på dagen såväl som på kvällen.

att värna om ur jämställdhetssynpunkt för att underlätta pendling. 
Grönområden och grönstråk har en såväl ekologisk som social aspekt. Att 

är viktig för att människor ska kunna uppleva tillhörighet och stolthet i 
densamma.

Trosa Kommun påpekar att frågan om social hållbarhet integreras i 

barnperspektivet med bakgrund i FN:s barnkonvention tillämpas i 
planeringen.

ska förändras. Nya områden ska tillkomma på ett varsamt sätt så 
berörda delar hinner med. Boendemiljöerna ska fungera i samspel med 
omgivningen och vara anpassade till förutsättningarna runtomkring som 
exempelvis barnomsorg. Trosa kommuns översiktsplan ska peka på rätt 
typ av exploatering i rätt lägen för att skapa varierade boendemiljöer och 
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mångfald. 

därför måste hållbarhet vara kombinerat med attraktivitet och vice versa. 
Det ska vara mer attraktivt att göra miljövänliga val i sitt val av byggande 
och resande. Byggandet av nya områden ska ske etappvis för att skapa 
en balans mot utbyggnaden av exempelvis offentlig service och tekniska 
försörjningssystem. Trosa kommun vill även integrera verksamheter i 
olika bostadsområden och försöka blanda olika upplåtelseformer i nya 
bostadsområden för att möjliggöra en varierad bostadsstruktur.

grönområden. Kommunen har som syfte att värna den ekologiska balansen 
och att möjliggöra för rekreation nära bostadsområdena. För att uppnå 
detta ska nya naturreservat bildas och tätortsnära grönområden ska få 

tillvaratas och tillgängliggöras genom bevarande och utveckling. 

Trosa kommun framhåller i sin översiktsplan att förbättrade transporter 
av människor och varor kräver väl fungerande kommunikationer 

cykelförbindelser samt ett tillgänglighetsarbete ska utvecklas. En mångfald 

Om planens konsekvenser för jämställdhet beskrivs att det övergripande 
målet är att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter inom alla områden i livet. Den fysiska planeringen ska ta 
hänsyn till olika livsmönster samtidigt som den inte ska medverka till 

med översiktsplanen i alla steg inbegripit såväl kvinnor som män i olika 
åldrar. Båda könen har varit delaktiga i framtagandet av planhandlingarna. 
Möjligheterna att fånga upp ett brett spektrum av synvinklar och frågor 

om samråd sker i tidningar, genom kommunens hemsida samt utställning 
av planhandlingar på bibliotek och kommunhus.

Det planerade bostadsbyggandet anses möjliggöra för bostäder i olika 
storlekar, lokaliseringar och upplåtelseformer. Det bidrar till att människor 
kan leva och bo i kommunen och uppleva trygghet och säkerhet i sin 
närmiljö. Ytterligare en faktor för god boendemiljö är närheten till 
förskolor, skolor och omsorg.

De påpekar att kvinnor generellt sett arbetar närmre bostaden än vad män 
gör. Planen medger ökade möjligheter att pendla till arbetet med bostäder i 
nära anslutning till Ostlänken och busskommunikationer inom kommunen. 
Därför anses möjligheterna att arbeta nära och långt från bostaden vara 
förbättrade. De menar även att detta möjliggör för ett ökat delat ansvar 
för hem och barn, då föräldrarna kan arbeta såväl nära som långt från 
bostaden.

De konstaterar att handel och verksamheter nära bostäder istället för 
externcentra gör det lättare för människor att nyttja service nära bostaden 
utan att bil behöver användas, vilket är viktigt eftersom kvinnors och mäns 
resmönster skiljer sig åt. Detta anses vara tillgodosett i planförslaget då 
de möjliggör för en förstärkning av tätorten och deras centrummiljöer. 
Detsamma gäller barnomsorg och skolor då dessa kan lokaliseras nära 
bostadsbebyggelse. 
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Analys
Angående planens konsekvenser för jämställdhet beskriver Trosa kommun 
i sin översiktsplan att det övergripande målet är att män och kvinnor ska 
ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i 
livet. Detta är i likhet med det svenska jämställdhetsmålet som presenterats 
tidigare (Svenska Jämställdhetsmålet Prop.2005/06:155). Detta visar på en 
förståelse för att jobba med jämställdhet. 

Den fysiska planeringen ska ta hänsyn till olika livsmönster samtidigt 
som den inte ska medverka till att befästa dem i framtiden. Det ska 

genusperspektiv har använts i planprocessen. På så sätt har Trosa kommun 
kanske närmat sig en sådan strukturell förändring som Larsson och Jalakas 
talar om i sin bok Jämställdhet nästa! (2008) där normer och invanda 
processer kan utmanas.

beskrivning med viss underton av att kvinnor genom sin fysiska närvaro 
i planprocessen har bidragit med genuskunskap i densamma. En jämn 
fördelning av kön, eller att vara kvinna bidrar inte nödvändigtvis till en 
ökad genuskunskap menar Larsson och Jalakas (2008), samtidigt som det 
är positivt med en jämn representation mellan könen i en planprocess. 

Det kommande planerade bostadsbyggandet anse möjliggöra för bostäder i 
olika storlekar, lokaliseringar och upplåtelseformer. Detta ska bidra till att 
människor kan leva och bo i kommunen och uppleva trygghet och säkerhet 
i sin närmiljö. Ytterligare en faktor för god miljö sades vara närheten till 
förskolor, skolor och omsorg. På så sätt kan kvinnors och mäns möjligheter 
att leva jämställda liv närmas eftersom lokaliseringen av service nära 

bostadsområdet gynnar kvinnor i stor utsträckning. De påpekar också att 
kvinnor generellt arbetar närmare bostaden än vad män gör. Planen medger 
ökade möjligheter att pendla till arbetet med bostäder i nära anslutning till 
Ostlänken och till busskommunikationer inom kommunen. Trosa kommun 
anser därför att möjligheterna till att arbeta nära och långt från bostaden 
blir förbättrade och påpekar att det möjliggör för ett delat ansvar för hem 
och barn då föräldrarna kan arbeta nära och långt från bostaden. Detta 
resonemang visar på viss förståelse för begreppet genus och att arbetet för 
ökad jämställdhet har närmats eftersom kvinnor i större utsträckning än 
män är dem som lämnar barnen på skolan och tar hand om en större del 

att en ökad ojämställdhet skapas när kvinnor i större utsträckning inte kan 
pendla lika långa sträckor och tider då lönsamheten för detta inte är lika 
stor som fallet kan vara för män (Larsson och Jalakas 2008).    

Trosa kommun konstaterar att handel och verksamheter nära bostäder 
är mer gynnsamt för jämställdhet än vad ett externcentrum är. Detta 
eftersom det möjliggör för människor att nyttja service nära bostaden 
utan att vara beroende av en bil. Detta är viktigt eftersom kvinnors 
och mäns resemönster skiljer sig åt. Detta anses vara tillgodosett i 
översiktsplanen eftersom det möjliggör för en förstärkning av tätorterna 
och deras centrummiljöer. Detsamma gäller barnomsorg och skolor då 
dessa kan lokaliseras nära bostadsbebyggelse. Detta är i linje med tidigare 
resonemang för att uppnå ett ökat jämställt samhälle. 
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4.4 TÄBY KOMMUN
KÄLLA: Täby kommun, www.taby.se

Beskrivning
Täby kommun framhåller i sin översiktsplan fem faktorer som de anser är 
viktiga för att de ska lyckas. Dessa faktorer är människans frihet att själv 
välja utförare i ett brett utbud av kommunala tjänster som exempelvis 
skola och äldreomsorg. Dessa tjänster ska hålla Sveriges bästa kvalitet 
och utföras till lägsta kostnaden för Täbybon. Det ska vara enkelt att starta 
och driva eget företag i Täby kommun. Det ska ske en särskild satsning på 

särskiljande arkitektur i samspel med människorna den är till för ska ge 
Täby kommun det lilla extra. 

Under nationella mål som Täby kommun ska följa nämns under 

miljö, positiv regional utveckling och ett jämställt vägtransportsystem.

Som främsta medel för att klara av den förväntade befolkningsökningen 
i Täby kommun framhålls skapande av stadsmässighet. Stadsmässighet 
anser Täby Kommun vara en tätare struktur med utvecklad stadsmiljö 

Visionen för Täby innehåller en stark regional kärna med blandade 
verksamheter och en arkitektur som ger det där lilla extra. Det offentliga 
rummet är gestaltat av gator, parker, torg och gröna stråk som bidrar 
till en helhetsvärkan. Strategier för att uppnå detta är att förtäta i goda 

variation i täthet, skala, uttryck och funktion är andra. 

gröna i kommunen. Denna utveckling framhålls vara hållbar. Den snabba 

stadsutvecklingen i Stockholmsregionen som Täby Kommun ser sig 
vara en del av framhålls vara självförstärkande för människor då arbete, 

Från ett projekt som belyser barn och ungas synpunkter har Täby 
kommun lyft fram fem motton som ska användas för den framtida 
stadsutvecklingen.

och park

åstadkommas

Analys
En ökad frihet för människor att själva få välja vilket Täby kommun 
framhåller som en framgångsfaktor i sin översiktsplan kan vara en positiv 
utgångspunkt för ökad jämställdhet, genom att människor får välja att 
pröva olika sidor hos sig själva, och vågar ta olika vägar i livet. Men 
detta förutsätter att valmöjligheterna inte är begränsade av stereotypa 
föreställningar om vad män och kvinnor bör och skall göra (Larsson och 
Jalakas 2008). Täby kommun visar ambitioner av att vilja knyta ihop 

Täby centralort ska utgöra den regionala starka kärnan. I förhållande till 
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jämställdhet är det som tidigare nämnt ofördelaktigt att män och kvinnor 
måste pendla långa sträckor till sitt arbete.

De fem motton som tagits fram i kommunens arbete med barn och 
ungas synpunkter på en önskvärd stadsutveckling är även bra ur en 
jämställdhetsaspekt. Exempelvis är ett av dessa motton förtätning, vilket 
kan skapa ett bättre underlag för olika typer av service som kan öka 
kvinnors och mäns möjligheter att leva jämställda liv och få vardagen att 
gå ihop (Larsson och Jalakas 2008, Lenntorp 2005). Ett annat motto som 
kan anses vara positivt ur en jämställdhetsaspekt är upplysta stråk för ökad 
trygghetskänsla, samt förbättrade möjligheter att gå och cykla. Detta kan 
öka mäns och kvinnors vilja att vistas på platser och vara en del av stadens 
fysiska rum (Larsson och Jalakas 2008).

Täby kommun har i sin översiktsplan ett genomgående könsneutralt 

detta är att mäns och kvinnors skilda erfarenhetsvärldar inte blir belysta. 
Resultatet av detta kan bli att dagens ojämställdhet cementeras istället för 
att en strukturell förändring kan äga rum som kan bidra till ett framtida 
samhälle som är mer jämställt än dagens samhälle (Larsson och Jalakas 
2008). 
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION
I denna del kommer arbetets frågeställning besvaras och en 
diskussion föras angående hur behandlingen av jämställdhet i 
de kommunala översiktsplanerna kan anses vara bra eller inte 
utifrån de kriterier som rekommenderas av det forsknings- och 
kunskapsunderlag som studerats i detta arbete.

5.1 FRÅGA 1
Vilka ”analysverktyg” föreslår det svenska forsknings- 
och kunskapsunderlaget vad gäller jämställdhet och 
fysisk planering, för analys av jämställdhet i kommunala 
översiktsplaner?

fysisk planering som studerat i detta arbete har främst riktat sig till 
organisationen, eller kommunens representation och ojämställdheten 

använts i senare analys på de studerade översiktsplanerna från det 

ANALYSVERKTYG 1 – JÄMSTÄLLDHET

ANALYSVERKTYG 2 – VARDAGSLIVSPERSPEKTIV

område i kommunen med tillhörande skilda individbanor?

byggander av nya områden påverkar olika individers vardagsliv.

ANALYSVERKTYG 3 – GENUS

kunskapsunderlag som studerats i detta arbete. Övriga metoder och 
verktyg som kan användas i en kommuns arbete för jämställdhet 

5.2 FRÅGA 2
Om och hur behandlas jämställdhet i detta kandidatarbetes 
urval av översiktsplaner? 

Det som framgått av analysen av de fyra översiktsplanerna är att 
jämställdhet behandlas på ett mer eller mindre liknande sätt i samtliga 
av de planer som har analyserats i detta arbete. Förtätning och förbättrad 

hållbar utveckling. Att ett socialt hållbart samhälle är ett mer jämlikt 

förhållningssätt som genomsyrar alla planer mer eller mindre. Men det 

planen kan tänkas få på mäns och kvinnors möjligheter att leva jämställda 

är väl medvetna om teorier kring jämställdhet och förhållningssätt att 



ta hänsyn till i den översiktliga planeringen för att arbeta mot ett mer 
jämställt samhälle. Men att det råder en viss tröghet i förändringen från det 

Andra goda intentioner är exempel på ett avancerande till en strukturell 
förändring inom kommunens arbete med jämställdhet och översiktlig 
planering. Strömstad kommun hanterar i viss mån jämställdhet som en 
aspekt av övergripande folkhälsa vilket viss studerad forskning också 
antyder att det är. Huruvida denna behandling av jämställdhet är effektiv 
och positiv kan vara ett bra område för vidare forskning att studera.

Samtliga översiktsplaner som har analyserats i detta kandidatarbete 
använder sig av begreppet social hållbarhet som en aspekt i en hållbar 
utveckling. Om syftet är att planeringen ska leda till ett framtida samhälle 
som är mer jämställt än dagens samhälle bör planens konsekvenser på den 
sociala hållbarheten vara redovisade, vilket de inte är. 

I samtliga av de studerade översiktsplanerna nämns förtätning som ett bra 
grepp för en hållbar utveckling. En positiv effekt av förtätning kopplas 
samman med ett större underlag för att utöka service. Just utökad service 
är också positivt för människors möjlighet till en bättre vardag nämner 
många kommuner. Detta stämmer naturligtvis i viss mån, men eftersom 
ingen av kommunerna utvecklar och preciserar planens konsekvenser för 
olika individers vardagsliv med hur alternativa lokaliseringar av service, 
som exempelvis en skola, påverkar dessa människors val att kunna leva ett 
jämställt liv så lämnar det en del kvar att önska. 
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5.3 FRÅGA 3
Hur stämmer kommunernas behandling av jämställdhet i 
översiktsplanen överens med ”analysverktygen”?

Eftersom syftet med analysen på studerade översiktsplaner inte varit 

analyserats fram nämns explicit i kommunens översiktsplan är denna 

avsiktliga och oavsiktliga budskap kunnat upptäckas och bidragit till 
att ge indikationer på vilket sätt kommunen behandlar jämställdhet i 

jobba på i behandlingen av jämställdhet i dessa översiktsplaner. Många, 
förhoppningsvis oavsiktliga, budskap som tenderar att cementera dagens 

könsneutrala, eller att de fortfarande anses ska vara könsneutrala. Men det 

Syftet med att studera hur jämställdhet behandlas i en kommunal 
översiktsplan har inte var att kolla på hur den könsliga representationen 
sett ut i kommunen eller i framtagandet av översiktsplanen. Frågan är 
medvetet formulerad för att undgå att studera just detta. Det ska dock 
vara sagt att detta har betydelse även om du inte får genuskunskap 

forskningsunderlaget också påpekar. Arbetet för ett ökat jämställt 
samhälle, ett samhälle som är bättre än dagens samhälle är båda könens 
ansvar.
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Gällande vardagslivsperspektiv påvisar kommunerna en förståelse av 
betydelsen att dygnet endast har tjugofyra timmar. Måna kommuner lyfter 
i sin översiktsplan vikten av att möjliggöra för människor att få ihop 

kommer inte besvaras i detta arbete. Den uppgiften återstår för någon 
annan att undersöka. 

De studerade kommunala översiktsplanerna är var och en unika i den 

problematiskt att generalisera i unika fall utgör samtliga översiktsplaner 
liknande fall där de behandlar liknande frågor och en viss generalisering 
bör därför vara möjlig (Denscombe 2009). 

medvetenhet och vilja att arbeta med jämställdhetsfrågor i den kommunala 
översiktsplanen. Viss tröghet råder fortfarande att använda sig av ett 
könsneutralt förhållningssätt i den kommunala översiktsplanen. Tilläggas 
bör att fyra kommunala översiktsplaner möjligtvis inte är tillräckligt stort 
studerat antal för att göra antagandet att ingen kommunal översiktsplan har 
ett medvetet icke könsneutralt förhållningssätt. 

Med all tydlighet kan fastslås att kommunerna behandlar jämställdhet 
förhållandevis lika då de ofta kommunicerar liknande tankegångar. 
Troligtvis inhyser kommunerna mycket av jämställdhetsarbetet och 
tankarna kring denna till den sociala aspekten av hållbarhet. Men detta är 

 

5.4 SLUTDISKUSSION

där jämställdhetsarbetet kopplas samman till övriga mål i kommunen 
som exempelvis folkhälsa. Det skulle vara intressant att följa upp vilka 
resultat som kommit ur detta arbetssätt. Huruvida denna behandling av 
jämställdhet är effektiv och positiv kan vara ett bra område för vidare 
forskning att studera.

Honnörsordet som genomsyrar alla östuderade översiktsplaner och 
som också känns bekant från min utbildning här på Blekinge Tekniska 
Högskola är förtätning. I samtliga av de studerade översiktsplanerna 
nämns förtätning som ett bra grepp för en hållbar utveckling. Spillytor kan 
minimeras, pendlingsavstånd kan kortas, service kan blomstra, bilkörning 
kan minska etc. Frågan är om det inte läggs väl stort tilltro till denna typ 
av planeringstänk?
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ÖVERSIKTSPLANER
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