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För att samhället vi lever i skall vara till för alla så måste alla 
få möjlighet att vara med och påverka utformningen. Det 
är viktigt att det fi nns en samhällsplanering värd namnet! I 
Umeå Kommun har vi arbetat med att försöka förverkliga 
detta under fl era år. Vi har haft ett fl ertal konferenser som 
berört och gett ökade kunskaper i området, bland annat 
Orädd – för en jämställd utomhusmiljö samt Stad i ljus – kvinnor 
och män i belysning. Dessa arrangemang har gett oss sam-
hällsplanering med ett jämställdhetsperspektiv och lite av 
en aha-upplevelse för många.
 Denna rapport är en produkt av ett samarbetsprojekt 
mellan Umeå kommun och Umeå universitet för att öka 
möjligheterna till deltagande i samhällsplaneringsfrågor. 
Umeå kommun har bidragit med planeringsunderlag och 
arrangemang kring planeringsfrågor. Umeå universitet har 
framförallt bidragit med forskningsanalys och de slutsatser 
som redovisas i denna rapport.
 Det är oerhört viktigt att vi fortsätter arbetet med att 
förnya samhällsplaneringen och att släppa in grupper, som 
tidigare inte varit självklara att vända sig till, som kvinnor, 
barn och nysvenskar. Samhällsutveckling kräver delaktig-
het och vi måste öppna upp för nya arbetssätt, så att alla 
ges möjlighet till att ta ansvar och därmed vara delaktiga i 
utvecklingen av Umeå, Sverige och världen.

Christina Bernhardsson (s)
Ordförande i Jämställdhetsutskottet
Umeå kommun

Förord
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Projektet »Jämställd planering« var ett samarbete mellan 
forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå uni-
versitet och tjänstepersoner vid Samhällsbyggnadskontoret 
och Stadsledningskontoret, Umeå kommun. Projektet på-
gick från september 2007 till januari 2008 och fi nansierades 
av EU:s Strukturfonder Mål 1, Umeå kommun och Umeå 
universitet. 

Syftet med projektet var att hitta nya sätt att förbättra kvin-
nors delaktighet i samhällsplaneringen i samband med för-
nyelsen av översiktsplanefördjupning för centrala Umeå. 
Projektet bestod av såväl utåtriktade aktiviteter som forsk-
ning. Forskningsdelen bestod av två delstudier: 

• För det första genomfördes en kartläggning av andra 
 svenska kommuners försök att öka kvinnors delaktighet 
 i samhällsplaneringen. 
• För det andra hölls det idéseminarier med aktiva kvinnor 
 från olika föreningar och organisationer i Umeå, där 
 resultatet av kartläggningen användes som diskussions-
 underlag. 

Utifrån resultatet av idéseminarierna togs det fram förslag 
på nya metoder för att öka kvinnors deltagande i samhälls-
planeringen. Denna rapport är en summering av projektets 
resultat.

Jämställd planering 
– ett forskningsprojekt
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MOT EN DEMOKRATISK HÅLLBAR STAD?

Tidigare studier har visat att kvinnor inte deltar i stadsplane-
ringen på samma villkor som män, att kvinnors behov och 
önskningar inte tas på allvar i planeringen och att kvinnor 
gör andra prioriteringar än män (Friberg & Larsson 2002). 

Trots att det är fl er kvinnor än män som bor i de svenska 
städerna, planeras, byggs och förvaltas städerna i stor ut-
sträckning av män. Det innebär att planeringen görs främst 
utifrån mäns behov och intressen, om inte speciell hänsyn 
tas. I en demokratisk hållbar stad bör emellertid staden till-
höra kvinnor lika mycket som män. Det innebär att både 
kvinnor och män skall kunna vara med och påverka stadens 
planering (Hudson 2005).

Än idag lever kvinnor och män delvis olika liv. I många 
familjer har kvinnor fortfarande huvudansvar för barnen. 
Kvinnor är i högre grad beroende av kollektivtrafi k, medan 
män oftare kör bil. Dessutom återfi nns män och kvinnor i 
hög grad på olika arbetsplatser, som kan ligga i olika delar 
av en stad eller kommun. Vidare upplever kvinnor oftare 
än män otrygghet i staden.

En konsekvens av den planering som görs är att bostäder, 
arbetsplatser och köpcentrum ligger åtskilda från varandra i 
olika stadsdelar i de fl esta städer. Denna uppdelning skapar 
avstånd och otillgänglighet, som kan försvåra för kvinnor 
att kombinera sina roller som förälder, förvärvsarbetande, 
inköpare, nöjesnyttjare o.s.v. (Hudson 2005). 

Trivsam stad

Trygg stad Spännande stad

Jämställt
inflytande

För att kunna skapa en stad där både kvinnor och män vill bo – en 
trivsam stad – behövs en stad som är både trygg och spännande. 
En viktig del för att uppnå detta är jämställt infl ytande. 

Stadsplanering, jämställdhet 
och delaktighet
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Denna funktionsuppdelning av staden är ett större problem 
för kvinnor än för män p.g.a. kvinnors ansvar för hem och 
barn samt beroendet av kollektiva färdmedel. Stadens ut-
formning och design leder därför till problem för kvinnor 
att kunna utnyttja och njuta av staden på samma sätt som 
män. Detta bidrar även till att öka otryggheten för kvinnor 
i det offentliga rummet.

För att må bra behöver vi känna oss trygga, men samtidigt 
behöver vi en stad som erbjuder oss möjligheter till nya 
erfarenheter och att uppleva mötet med det annorlunda, 
med andra ord en spännande stad.  En viktig del i skapan-
det av den trivsamma staden – som är trygg utan att vara 
tråkig och spännande utan att vara skrämmande – är att 
uppnå jämställt infl ytande, där både kvinnor och män har 
möjlighet att påverka och vara delaktiga i stadens plane-
ringsprocesser.

För att åstadkomma en förändring i stadsplaneringen, 
räcker det inte med fl er förtroendevalda kvinnor i kom-
munalpolitiken. Minst lika viktigt är att ändra själva plane-
ringsprocessen, där riktlinjer och policy formas. Tidigare 
forskning har visat att betydligt färre kvinnor än män del-
tar i planeringsprocesser, t.ex. i samråd i samband med de-
talj- och översiktsplanering. En förklaring kan vara att det i 
samrådsprocessen ofta uppstår en hierarkisk maktrelation 
när medborgare och experter (tjänstepersoner) möts. Sam-
tidigt kan det även vara svårt att genomföra förändrings-
arbete inom området, eftersom jämställdhetsarbete ibland 
upplevs som provocerande och väcker motstånd. 

JÄMSTÄLLDHET OCH MOTSTÅND

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att 
kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv. Under det övergripande målet fi nns fyra 
delmål:

• Jämn fördelning av makt och infl ytande: Kvinnor och män 
 skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva sam- 

 hällsmedborgare och att forma villkoren för besluts-
 fattandet.
• Ekonomisk jämställdhet: Kvinnor och män skall 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 skall ta samma ansvar för hemarbetet 
 och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. 
• Mäns våld mot kvinnor skall upphöra: Kvinnor och män, 
 fl ickor och pojkar, skall ha samma rätt och möjlighet till 
 kroppslig integritet.

Målen antogs av riksdagen den 16 maj 2006.

Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor och män 
skall deltaga och närvara i ungefär samma omfattning. 
Jämställdhet har även en kvalitativ aspekt. Kvalitativ 
jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, 
erfarenheter och värderingar skall tas tillvara och får berika 
och påverka utvecklingen (SCB 2006). 

I många fall kan det vara svårt att få upp frågor om 
jämställdhet på dagordningen. Det fi nns tidigare stu-
dier som visar att det framför allt är kvinnliga politi-
ker som för fram jämställdhetsfrågor inom politiken 
(Wängnerud 1999). Kvinnor är dock fortfarande under-
representerade i politiken i många kommuner. År 2003 
var t.ex. andelen kvinnliga kommunstyrelseledamöter 
37 % och år 2006 var andelen kvinnliga kommunfullmäkti-
geledamöter 42 % (genomsnitt för hela riket). 

Jämställdhetsfrågor kan vara känsliga att hantera, eftersom 
det i hög grad handlar om attityder. Dessutom upplevs des-
sa frågor ofta vara väldigt personliga. Ibland kan jämställd-
hetsarbete möta motstånd, som kan ta sig olika former och 
utövas av olika personer. Motståndet kan vara såväl passivt 
som aktivt. Ett passivt motstånd innebär att frågan bemöts 
med ointresse, nonchaleras eller »glöms bort«. Ett mer 



8

aktivt motstånd kan handla om t.ex. förlöjligande av per-
soner som arbetar med frågan eller att aktivt förhindra 
eller motarbeta eventuella förslag och reformer (Pincus 
1997). Vissa former av motstånd kallas för »härskartek-
niker«: Osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av 
information, dubbelbestraffning samt påförande av skuld 
och skam (Ås 1982).

STADSPLANERING – 
FRÅN UPPDRAG TILL ANTAGANDE

Stadsplanering innebär att ordna stadens byggnader, gator 
och grönområden. Detta görs från en övergripande nivå 
för hela kommunen till detaljnivå för enstaka kvarter. 

I alla kommuner fi nns det en översiktsplan över hela kom-
munens yta. Översiktsplanen är vägledande för all annan 
planering och bygglovgivning, t.ex. var bostäder, arbets-
platser och service skall förläggas. I en del kommuner 
upprättas även fördjupade översiktsplaner för vissa spe-
cifi ka områden. 

Det fi nns även detaljplaner inom tätbebyggda delar av en 
kommun. I detaljplanerna preciseras översiktsplanen yt-

terligare. Detaljplanen reglerar t.ex. vad som får byggas och 
var, hur höga husen får vara samt vad som ska vara park 
och vad som skall vara gata. Medan översiktsplanen bara är 
vägledande, är detaljplanen juridiskt bindande.

Planprocessen regleras i Plan- och bygglagen. Det fi nns 
fyra viktiga etapper i planprocessen:

• UPPDRAG: Kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden ger 
 tjänstepersonerna i uppdrag att ta fram en ny plan. Detta 
 arbete bedrivs ofta i form av en utredning, med en mängd 
 olika personer inblandade.

• SAMRÅD: När det fi nns ett färdigt förslag på en plan bjuds 
 medborgare, myndigheter och intresseorganisationer in 
 till samråd genom att planen skickas ut på remiss samt 
 presenteras i kommunhuset, på biblioteket och på 
 kommunens hemsida. För vissa planer bjuds även in 
 till  samrådsmöten. Efter det att samrådet är avslutat, 
 ställs alla synpunkter och yttranden samman i en samråds-
 redogörelse.

• UTSTÄLLNING: Efter en revidering utifrån samrådsredo-
 görelsen ställs planförslaget ut för en sista granskning 
 genom en utställning i kommunhuset, på biblioteket samt 
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Fyra viktiga etapper i planprocessen – från uppdrag till antagande.
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 på kommunens hemsida. Den som inte skriftligen framför 
 sina synpunkter senast under utställningstiden kan inte 
 senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. De syn-
 punkter som kommit in sammanställs i ett utlåtande.

• ANTAGANDE: Avslutningvis  godkänns planen av 
 kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden och över-
 lämnas därefter till kommunfullmäktige för antagande.  
 Ibland kan antagandet delegeras till kommunstyrelsen.

NÄR SLÄPPS MEDBORGARNA 
IN I PLANPROCESSEN?

Vilka personer är det som får yttra sig i samrådet? I Plan- 
och bygglagen står det bl.a.: »Sakägare och de bostadsrätts-
havare, hyresgäster och boende som berörs av programmet 
eller förslaget samt de myndigheter, sammanslutningar och 
enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av program-
met eller förslaget skall beredas tillfälle till samråd.« (PBL 
5 kap. 20 §)

Enligt Plan- och bygglagen är det de som har ett intresse 
av planförslaget som skall beredas tillfälle till samråd. Syf-
tet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget för 
kommunen, dels att ge medborgarna möjlighet till insyn 
och påverkan. 

Medborgarna skall enligt PBL släppas in i planprocessen 
i samband med samrådet och utställningen. Det innebär 
dock att medborgarna ges möjlighet att påverka först i 
samband med samrådet, då det redan fi nns ett färdigt för-
slag som sätter upp ramar för diskussionen. 

MEDBORGARE MED OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Alla medborgare har inte lika stora möjligheter att göra 
sig hörda och framföra sina krav i det offentliga rummet. 
Människor med olika kön, ålder, etnicitet, utbildning o.s.v. 
deltar inte i en diskussion förutsättningslöst, utan det är 
alltid någon som har ett försprång (Young 2000). 

Förmågan att formulera krav och att påverka sin situation 
skiljer sig mellan olika grupper. I allmänhet har män lätt-
tare att komma till tals och påverka. Trots att kvinnor ofta 
berörs mer än män av kommunalpolitiken, deltar de i lägre 
grad i sådana sammanhang där det är möjligt att påverka.

Varken kommunalpolitik eller stadsplanering är könsneu-
tral. Det innebär att de beslut som fattas påverkar kvinnor 
och män olika. Om inte kvinnor deltar i politiken och i 
stadsplaneringen i samma utsträckning som män, riskerar 
kvinnors specifi ka intressen och behov att förbises (Wäng-
nerud 1999). Om en social grupp är överrepresenterad, 
innebär det nämligen även att vissa åsikter och förslag får 
större utrymme (Phillips 2000).

Det har visat sig att traditionella samrådsmöten inom stads-
planeringen ofta domineras av män. Kvinnor närvarar vis-
serligen, men pratar i allmänhet mindre. Ett övergripande 
problem är dock att medborgares intresse att deltaga över-
huvudtaget verkar vara svagt.

EN HIERARKISK RELATION MELLAN 
TJÄNSTEPERSONER OCH MEDBORGARE

Olika personer har olika maktresurser, som spelar roll i ett 
möte eller en diskussion. Exempel på maktresurser är sta-
tus, tillgång till information, expertkunskaper samt ekono-
miska och organisatoriska resurser (Hoff  1993). 

Det råder därför ett ojämnt maktförhållande mellan kom-
munala tjänstepersoner och kommuninvånare i en sam-
rådssituation. Tjänstepersonerna är att betrakta som ex-
perter med goda kunskaper, inte bara om själva planen 
som presenteras, utan även om hela planprocessen och 
dess byråkrati. Medborgare som inte har samma kunska-
per, hamnar då i underläge. Det är också lätt att känna att 
man som medborgare inte är välkommen, när planen upp-
levs som krångligt skriven med ett otillgängligt språk. Om 
medborgarna har en avvikande ståndpunkt eller väljer att 
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göra en annan prioritering än det som står i planen, kan det 
infi nna sig en känsla av att man är intresserad av »fel« saker. 
Olika medborgare har också olika möjligheter att påverka 
och göra sig hörda beroende på t.ex. utbildning, kön och 
etnicitet.

Samtidigt är det ett faktum att tjänstepersonerna är ex-
perter på planprocessen och deras uppgift är att se till all-
mänintresset. Det handlar således om att uppnå en balans 
i stadsplaneringen mellan å ena sidan tjänstepersonernas 
expertkunskaper om helheten och tekniska detaljer och å 
andra sidan medborgarnas expertkunskaper om det egna 
livet och närområdet. Detta borgar både för ökad kvalitet 
och legitimitet.

Om kommunen har en medvetenhet om medborgarnas 
underläge och vill arbeta med att förändra detta, kan kom-
munen skapa strategier för att kompensera för den ojämna 
maktrelationen. Det kan t.ex. handla om att använda andra 
formuleringar i skrift och tal, att vara den som ställer frågor 
istället för den som levererar svar, att bjuda in till diskus-
sion redan innan det fi nns en skriven plan, att skapa möten 
i nya rum o.s.v. Ansvaret ligger inte bara på tjänsteperso-
nerna, utan även på politikerna. Politikerna har möjlighet 
att, i sitt uppdrag till tjänstepersonerna, dra upp riktlinjer 
för att inkludera medborgarna.

DELAKTIGHETSSTEGEN

För att kunna förstå de olika graderna av medborgarinfl y-
tande i utformandet av planförslag, kan den s.k. delaktig-
hetsstegen vara till hjälp (Arnstein 1969). Den består av 
åtta steg, med en ökande grad av medborgares delaktighet 
och makt.

ICKE-DELAKTIGHET:
(1) Manipulation: Medborgarna bjuds in för att närvara inom 
ramen för olika planeringsprojekt, men syftet är främst att 
skapa stöd för tjänstepersonernas förslag.

Delaktighetsstegen illustrerar olika grader av medborgarinfl ytande 
i planprocessen. Beslut om planförslag tas dock i slutänden alltid 
av politikerna.

Medborgarkontroll

Delegerat inflytande

Medinflytande

Eftergifter

Konsultation
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(2) Terapi: Medborgarna engageras i projekt för att disku-
tera olika problem som fi nns i t.ex. närområdet, men or-
sakerna till problemen diskuteras eller synliggörs däremot 
inte.

SYMBOLISK DELAKTIGHET:

(3) Information: Medborgarna får information om en plane-
ringsprocess, men det handlar om en envägskommunika-
tion. Det fi nns inga direkta möjligheter för medborgarna 
att diskutera eller komma med förslag.

(4) Konsultation: Medborgarna får information samt bjuds 
även in att tycka till under möten eller genom attitydunder-
sökningar. Det fi nns dock ingen garanti för att medborgar-
nas åsikter beaktas.

(5) Eftergifter: Några utvalda medborgare erhåller represen-
tation i t.ex. rådgivande kommittéer, men dessa har ett be-
gränsat infl ytande. 

MEDBORGARINFLYTANDE:

(6) Medinfl ytande: Makt och infl ytande delas mellan medbor-
gare och tjänstepersoner i en relation som präglas av jäm-
bördighet och förhandlingar. 

(7) Delegerat infl ytande: Medborgarna har det övergripande 
infl ytandet över en del av en process.

(8) Medborgarkontroll: Medborgarna har det övergripande 
infl ytandet över en hel process. 

Delaktighetsstegen används bl.a. för att synliggöra att med-
borgares deltagande kan sorteras på en skala efter ökande 
grad av delaktighet och infl ytande. Det handlar alltså inte 
bara om att släppa in medborgarna i en process, utan de 
måste också ges verkliga infl ytandemöjligheter för att vara 
delaktiga och kunna påverka. Delaktighetsstegen kan även 

användas för att synliggöra skillnader mellan medborgar-
nas verkliga möjligheter till delaktighet och medborgarnas 
önskemål. Något som också är viktigt att ta hänsyn till är 
att alla medborgare släpps in på samma villkor, oavsett ål-
der, kön, etnicitet och ev. funktionsnedsättning.
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NYA ARBETSFORMER I UMEÅ KOMMUN 
– EXEMPLET ÖN

Tidigare har det framförts kritik mot bristande möjlighe-
ter för medborgarna att vara delaktiga i och påverka pla-
neringsprocessen. För att möta denna kritik, har många 
kommuner försökt förnya sina arbetsformer. Detta har 
även gjorts i Umeå kommun. 

Ett exempel är arbetet med den fördjupade översiktspla-
nen för Ön, då det togs ett fl ertal nya grepp i planeringsar-
betet. Ön är en ö med strax under 300 invånare i Ume älv, 
nära stadscentrum, och med en lantlig miljö. Det planför-
slag som slutligen var ute på samråd innebar en utbyggnad 
med bostäder för ca 7.000 personer på Ön.

En utmärkande del i arbetet med den fördjupade över-
siktsplanen för Ön var att politikerna gav tjänsteperso-
nerna i uppdrag att både ta fram och offentligt presentera 
fyra alternativa scenarier med olika utbyggnadsalternativ 
för Ön: »Small«, »Medium«, »Large« och »Extra Large«. 
Alla fyra förslag presenterades för medborgarna i syfte att 
skapa underlag för en bred dialog och ett offentligt samtal. 
Inför samrådet valde kommunstyrelsens närings- och pla-
neringsutskott att gå vidare med ett förslag, som kan sägas 
vara en kombination av »Small« och »Extra Large«.

Under hela planprocessen användes kommunens hemsida 
i högre grad än tidigare, för såväl spridning av information 
som insamling av synpunkter och förslag. Under samrådet 
presenterades också en virtuell modell av det återstående 
förslaget i Google Earth på hemsidan. På så sätt var det 

möjligt för intresserade medborgare att »förfl ytta« sig ge-
nom den tänkta bebyggelsen och betrakta den ur olika per-
spektiv. Under planprocessen hölls öppet hus på Ön samt 
fl era workshops för representanter från berörda intresse-
grupper. Dessutom arrangerades utställningar och fråge-
stunder på stadsbiblioteket och i en av stadens shopping-
gallerior. Projektgruppen träffade även bl.a. Ungdomsrådet 
och elevrepresentanter från gymnasieskolor.

AKTIVITETER FÖR ÖKAD DELAKTIGHET 
RUNT OM I SVERIGE

Inom ramen för projektet Jämställd planering gjordes en 
kartläggning av aktiviteter för att öka kvinnors delaktighet 
i stadsplaneringen i svenska kommuner genom ett utskick 
via e-post. Den fråga som ställdes var: »Har det i er kom-
mun gjorts något/några försök att på något sätt öka kvin-
nors delaktighet i stadsplaneringen (t.ex. vid framtagande 
av översiktsplan eller detaljplan)? I så fall, vad?«

Det visade sig att intresset för frågorna verkar vara stort, 
men många kommuner uttrycker viss osäkerhet över hur 
de skall arbeta med detta. Ett urval svar med »goda exem-
pel« redovisas nedan.

• CHECKLISTOR OCH SÄRSKILDA JÄMSTÄLLDHETSMÅL: 
 En checklista för jämställdhet i planeringen används
 (Karlshamn, Sundbyberg, Örebro). Alla planer ana -
 lyseras ur ett jämställdhetsperspektiv, där tillgäng-
 lighet och trygghet ingår som mål (Håbo, Ljusdal).

För en ökad delaktighet i 
stadsplaneringen
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• INTERVJUER OCH FOKUSGRUPPER: Intervjuer och fokus-
 grupper med olika grupper av människor för att bredda 
 perspektivet, t.ex. kvinnor, invandrare, ungdomar och 
 funktionshindrade (Hedemora)

• KÖNSUPPDELAD STATISTIK: Har t.ex. fört statistik över 
 manligt respektive kvinnligt deltagande vid samråds-
 träffarna samt refl ekterat över om val av lokal och tid 
 påverkar vilka som kommer till träffarna. Har även fört 
 statistik över könsfördelningen på samrådsyttranden 
 som kommit in (Borlänge, Gävle, Tranås, Vetlanda, 
 Örebro).

• MÖTEN PÅ NYA PLATSER OCH I NYA FORMER: Kommunen  
 har besökt kommundelar, skolor, företagsträffar, 
 föreningar, köpcentrum etc. (Alvesta, Olofström). 
 Kommunen engagerar medborgarna genom t.ex. studie-
 cirklar, kommundelsmöten, visionsverkstäder, framtids-
 forum, utställningar och festivaler (Sala).

• PLANERINGSSTUGA: Inför arbetet med en översiktsplan 
 sattes en planeringsstuga upp på plats i området intill 
 affären. Där tillfrågades kvinnor om de var intresserade 
 av att komma till ett särskilt informationsmöte enbart 
 för kvinnor; dessa fi ck senare en personlig inbjudan med 
 posten (Borlänge)

• SAMRÅD RIKTAT MOT PENSIONÄRER OCH/ELLER PER-

 SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING: Särskilda samråd 
 med pensionärsgrupper (Håbo), planeringsärenden 
 passerar genom pensionärsrådet och/eller handikapp-
 rådet (Dorotea, Sala, Tranås).

• SAMRÅD RIKTAT MOT UNGDOMAR: Särskilda samråd hölls 
 på gymnasieskolan för att nå ut till ungdomar (Håbo).

• SAMRÅDSMÖTEN MED MODERATOR OCH PAUS: En extern 
 moderator fördelar ordet och leder diskussionen under 
 samrådsmötet (Sundbyberg); det fi nns en paus så att del-
 tagarna kan gå runt och ställa frågor direkt till tjänste-
 personerna utan att behöva resa sig inför hela mötet 
 (Nyköping).

• SEMINARIER: Anordnat offentliga seminarier med ett 
 jämställdhetsperspektiv på teman såsom trygghet och 
 belysning (Umeå).

• UNDERSÖKNINGAR: Kommunen stod en dag i centrum-
 gallerian och bad folk betygssätta faktorer som tillgång på 
 cykelvägar, affärer, mötesplatser etc. samt markera om-
 tyckta och otrygga platser på en karta (Hedemora).

• UTLOKALISERADE MÖTEN: Träffar med lokalbefolkningen 
 på olika orter där lokala utvecklingsfrågor varit en naturligt 
 del i diskussionen (Hedemora, Olofström, Örkelljunga)

• VANDRINGAR OCH ANDRA TRYGGHETSAKTIVITETER:  
 Stadsdelsvandringar och trygghetsvandringar, där 
 medborgare bjuds in att deltaga, används bl.a. som 
 planeringsverktyg för att hitta ställen där t.ex. kvinnor 
 upplever otrygghet kvällar och nätter (Lindesberg, 
 Mönsterås, Sundbyberg, Umeå, Örebro). Sammanställ-
 ning av vad medborgarna upplever som otryggt, sam-
 manställning av statistik om överfall m.m. (Umeå).

• ÖPPET HUS MED POLITIKER OCH TJÄNSTEPERSONER: 

 Traditionella samrådsmöten ersätts av eller kompletteras 
 med öppet hus, där tjänstepersoner tar emot medborgar-
 nas synpunkter under nya former och på nya platser 
 (Norrköping, Nyköping, Sundbyberg).

Flera personer som svarade på utskicket tog dock avstånd 
från dylika försök att öka kvinnors delaktighet i stadsplane-
ringen. Ett vanligt svar var: »Vi särbehandlar inga grupper i 
planarbetet.« Här bör man dock fundera över hur rådande 
arbetsformer ser ut inom planarbetet och vem som skall 
»bära skulden« för att kvinnor deltar i lägre grad än män. 
Är det kvinnor som får skylla sig själva eller är det struk-
turer som måste förändras för att alla skall känna sig lika 
välkomna?

En andra fundering rör konsekvenserna av att bibehålla 
det traditionella samrådsförfarandet med en begränsad 
delaktighet för medborgare. En ökad delaktighet borde 
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nämligen inte bara vara positivt för medborgarna, utan även 
för kommunen. När medborgare deltar i högre grad i den 
kommunala verksamheten anses såväl kvalitet som legitimi-
tet öka (Montin 2004). Dessutom har det visat sig att antalet 
överklaganden minskar om medborgarna varit delaktiga un-
der hela planprocessen (Cars & Strömberg 2005).

EXEMPEL FRÅN ANDRA LÄNDER: 
KVINNOSEMINARIER I HEIDELBERG

Ett exempel på ett mer omfattande försök att öka kvinnors 
delaktighet är den tyska staden Heidelberg med 130.000 
invånare. I Heidelberg arrangerades framtidsseminarier, 
enbart för kvinnor, inför arbetet med en ny översiktsplan. 
Syftet var att öka kvinnors deltagande i planeringsprocessen 
(Hemmati 1998). 

Seminarierna hölls i fjorton olika stadsdelar och leddes av 
utbildade seminarieledare. Under seminarierna fanns en 
strävan att använda ett normalt och vardagligt språk. Datum 
och tid för seminarierna anpassades efter deltagarna, som 
också erbjöds barnpassning. Totalt deltog omkring tvåhund-
ra kvinnor i alla åldrar. Seminarierna bestod av tre steg:

1. KRITIK: Diskussion av problem, identifi ering av viktiga 
frågor, diskussion om vad som borde förändras och varför.

2. UTOPIER: Skapande av en vision av den ideala staden res-
pektive stadsdelen.

3. FÖRVERKLIGANDE: Diskussion om hur idéer och förslag 
kunde förverkligas där kvinnor fi ck ansvar för utförandet av 
vissa konkreta åtgärder.

Resultatet av seminarierna användes som input i planerings-
processen. Dessutom har arbetssättet haft en bestående ef-
fekt, eftersom många kvinnor som deltog har fortsatt att 
engagera sig i staden på olika sätt. I nästan varje stadsdel 
fi nns också arbetsgrupper, som fortsätter att påverka plane-
ringsarbetet (Hemmati 1998).
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Idéseminarium är en metod för att under fria former gene-
rera och diskutera idéer och förslag inom ett område. Idé-
seminarium genomförs ofta i form av fokusgrupper, vilket 
innebär att man sätter samman en grupp människor som 
samtalar kring ett bestämt tema. Det fi nns dessutom en 
samtalsledare, som kan vara mer eller mindre aktiv. Meto-
den används både inom forskningen och inom t.ex. kom-
munal verksamhet (Wibeck 2000). 

Inom ramen för projektet Jämställd planering bjöds kvin-
nor från olika organisationer i Umeå in till ett idésemina-
rium på temat »Den jämställda staden?«. Målgruppen var 
kvinnor som redan var aktiva i olika aspekter av staden 
genom sina föreningar. Vår utgångspunkt var att de besatt 
kunskap om hur andra kvinnor kan uppmuntras att enga-
gera sig i stadsplaneringen.

Idéseminarierna arrangerades en onsdag i oktober och hölls 
på Folkets Hus i centrala Umeå, precis vid Vasaplan med 
alla stadsbussar. Ett seminarium började kl. 15.00 och ett 
började kl. 18.00. Varje seminarium pågick i ca två timmar. 
Genom att erbjuda både en eftermiddags- och en kvällstid 
gavs fl era möjlighet att deltaga, eftersom olika tider passar 
olika grupper av kvinnor. 

Totalt deltog ett femtontal kvinnor i åldern 20–65 år från 
olika organisationer, t.ex. politiska kvinnoföreningar, kvin-
nojouren, fackföreningar och studentföreningar. Extra 
ansträngningar hade gjorts för att bjuda in kvinnor från 
organisationer riktade mot ungdomar, invandrare och 

funktionshindrade, men det lyckades inte. Det är möjligt 
att dessa kvinnor hade känt sig mer tilltalade av snävare 
fokusgrupper, som tydligare visat att detta angår dem. De 
kan t.ex. ha känt sig obekväma inför en ovan situation, när 
de inte heller visste vilka mer som skulle deltaga. 

ATT VÄCKA INTRESSE GENOM ATT KONKRETISERA

Något som återkom gång på gång i diskussionerna var be-
hovet av att få kvinnor att känna att planeringsfrågor är 
relevanta. Deltagarna menade att planering ofta uppfattas 
som något ogreppbart som handlar om stora, framtida vi-
sioner långt in i framtiden snarare än något konkret, som 
rör kommuninvånarna här och nu. En av deltagarna me-
nade t.ex.: »Om det är konkret så angår det mig och då går 
jag dit!«

Ett önskemål var därför att hela tiden koppla stadsplane-
ringen till konkreta exempel och frågor, som berör och 
väcker engagemang och intresse: »Hur skall vi göra så att 
Vasaplan blir bättre?« eller »Hur vill ni att ert bostadsom-
råde skall se ut?«. 

En kvinna sade: »Om det står ’Kom och påverka hur ditt 
bostadsområde ser ut!’ så skulle jag gå dit. Men står det 
’Inbjudan till samråd om översiktsplan!’ så gör jag det inte. 
För då skulle jag inte känna mig välkommen, för bara de 
orden gör att jag känner att det inte handlar om mig.«

Ett annat förslag var att komplettera det större planarbe-
tet med mindre och mer nära, konkreta frågor, där det är 

Nya sätt att öka 
kvinnors delaktighet
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möjligt för invånarna att se resultat snabbt. Enkla exempel 
som nämndes var att utifrån medborgarförslag sätta upp en 
ny lyktstolpe eller att låta medborgare vara med och välja 
ut blommor till något närliggande parkområde. Att känna 
att någon lyssnar och det är möjligt att påverka i en mindre 
fråga, kan leda till att intresse och motivation väcks för en-
gagemang även i ett större perspektiv. 

ATT VÄCKA INTRESSE GENOM ATT VISUALISERA

Något som hör samman med att konkretisera är att visuali-
sera, d.v.s. att omvandla hela eller delar av en plan till bilder. 
Inom arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Ön 
gjordes detta genom Google Earth, något som nämndes 
fl era gånger under diskussionerna. Detta ansågs väcka både 
engagemang och en mängd känslor. Överhuvudtaget an-
sågs bilder väcka inspiration och ge nya idéer.

Ett förslag var att i samband med större byggprojekt sätta 
upp stora anslag med en plan på vad som skall göras och 
bilder på hur det är tänkt att det skall bli, något som bl.a. 
gjordes när gågatan i centrala Umeå byggdes om 2007 och 
2008. I samband med detta föreslogs även att det bör fi n-
nas kontaktuppgifter om någon medborgare har frågor 
och även en möjlighet att bjuda in till diskussion.

ATT VÄCKA INTRESSE GENOM KREATIVITET

Att bjuda in invånarna till kreativa aktiviteter ansågs ock-
så kunna leda till att intresse och engagemang väcks. Ett 
förslag var olika former av idétävlingar för både barn och 
vuxna, t.ex. »Hur ser din drömstad ut?« eller »Vad skall vi 
göra med Vasaplan?« Även om tävlingsbidragen inte är 
verklighetsförankrade, sätter de igång tankeverksamheten 
och ett engagemang.

Ett annat förslag var att lyfta ut kvinnors designidéer från 
det privata rummet och in i det offentliga rummet och att 
uppmuntra speciellt kvinnor att engagera sig i olika idé-

tävlingar. Några deltagare berättade om erfarenheter från 
andra orter med olika designprojekt, t.ex. dekorering av 
lyktstolpar med målade mönster, keramik eller stickade de-
taljer. Detta skulle väcka uppmärksamhet och i anslutning 
till det kan kommunen sätta upp anslag med information 
om vad som är på gång inom stadsplaneringen och bjuda 
in till eventuella möten.

Det ansågs också vara ett sätt att göra kvinnor mer be-
kväma när det gäller stadsplanering och utsmyckning av 
staden, genom att kvinnors designkompetens lyfts fram i 
det offentliga rummet och uppvärderas.

ATT SLÄPPAS IN I TID

Ett övergripande problem inom stadsplanering, som dis-
kuterades under seminarierna, var känslan av att inte släp-
pas in »i tid«, medan det fortfarande fi nns möjlighet att på-
verka. Några kvinnor berättade om egna erfarenheter av att 
ha varit på samrådsmöten och framfört synpunkter. Fram-
för allt kretsade detta kring känslan av att synpunkterna 
inte hade någon verkan. Det som presenterades på möten 
var mer eller mindre färdigt, med mycket lite utrymme till 
förändring. 

En kvinna berättade att hon hade framfört kritik mot en 
tunnel i samband med ett bygge. Det ansågs dock inte 
möjligt att ersätta tunneln med någon annan lösning, ef-
tersom det skulle bli för dyrt att göra så stora ändringar. 
»Vi kommer in för sent. Vi kommer in när de har planerat 
klart. Om vi hade kommit in tidigare kanske de hade kun-
nat lägga tunneln någon annanstans. Men då var det redan 
kört, så det kommer inte att ske.«

ATT TAS PÅ ALLVAR 

Det handlar dessutom inte bara om att släppas in i tid. 
Något annat som diskuterades var mäns makt inom stads-
planeringen. Flera deltagare upplevde att det fanns ett 
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motstånd mot kvinnors deltagande i stadsplaneringen och 
vittnade om erfarenheter av härskartekniker i olika sam-
manhang: 

• »Och så det här att bli lyssnad på. För det är det som är 
 ett  av problemen, de här härskarteknikerna som råder 
 i samhället. Man drabbas ju av dem och man skall vara 
 ganska stark om man liksom inte faller tillbaks och 
 känner sig osynliggjord och förlöjligad.«

• »Det är de strukturer vi har. Vi är ju fostrade i det, att det 
 inte är något för kvinnor. Du blir inte lyssnad på, du blir 
 inte tagen på allvar. Du går in på ett annat revir.«

• »Vi måste stärka varandra. Och vi måste komma in i det 
 här  planeringsarbetet. För jag tror inte det är av ointresse 
 som kvinnor inte deltar. Jag tror helt enkelt att vi släpps 
 inte in.« 

• »Vi blir osynliggjorda när vi är där.«

Eftersom kvinnor ansågs ha svårt att påverka planeringen 
när de deltog, menade deltagarna på seminarierna att de 
checklistor med ett jämställdhetsperspektiv, som många 
kommuner arbetar med, kan leda till förändring. Om pla-
nerarna har en bra checklista framför sig under hela pro-
cessen, är det mer troligt att jämställdhetsperspektivet in-
förlivas på ett självklart sätt redan från början.

STUDIECIRKLAR OCH REMISSER

Några deltagare ansåg att det fi nns ett behov av att kom-
munen specifi kt bjuder in kvinnor för att få kvinnors 
syn på stadsplaneringen. Ett förslag som väcktes var att 
kommunen, i samarbete med ett eller fl era studieförbund, 
skulle anordna studiecirklar om stadsplanering med kvin-
nor som målgrupp. Detta skulle göras i samband med att 
kommunen drar igång arbetet med en ny plan. Det skulle 
förmodligen inte bara öka kvinnors kunskaper och intresse 

i stadsplanering, utan även vara en bra marknadsföring av 
kommunens arbete.

Ett annat förslag som väcktes var att använda kvinnoför-
eningar i kommunen som ett remissorgan när det gäller 
stadsplaneringsfrågor. Det skulle kunna lösas på fl era olika 
sätt, men deltagarna på seminariet trodde t.ex. att de poli-
tiska kvinnoföreningarna skulle kunna svara tillsammans 
på en sådan remiss.

MÖTEN PÅ NYA PLATSER

Deltagarna efterfrågade möten på nya platser och att kom-
munen borde komma till medborgarna istället för tvärtom: 
»Ungefär som en turné: ’Nu kommer vi till er!’ och så är 
det kommunen som får dra lasset.« Flera alternativ på mö-
tesplatser diskuterades, bl.a. arbetsplatser där det arbetar 
många kvinnor, bostadsområden och föreningsmöten.

Ett förslag var att ha en strategiskt placerad planeringsstuga 
när det var aktuellt med någon ny plan: »Man kan dela ut 
lite information och man kan ge ballonger till barnen och 
bjuda på kaffe och saft. Och så kan man säga att det fi nns 
mer information på biblioteket. Då tror jag det är viktigt att 
det fi nns någon liten lekhörna där, så föräldrar kan titta på 
planer och barnen ha någonting. Alltså att fånga upp folk 
på en vanlig lördag så att de får den här informationen. 
Och man kan ställa sina frågor och det blir inte så märk-
värdigt och man behöver inte känna sig dum. Inte som på 
ett stort möte, då vågar man inte.«

Ett annat förslag var en informationsmonter i något av 
stadens externa köpcentrum, eftersom detta är platser där 
folk tillbringar fl era timmar och dessutom när de har gott 
om tid och är lediga. Dessutom diskuterades om kommu-
nen kan samla in t.ex. e-postadresser för att sedan kunna 
göra kontinuerliga utskick av information.
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Internet fördes fram som en möjlighet att nå nya grup-
per. Som ett komplement till ett öppet hus diskuterades 
internetbaserade möten, t.ex. att chatta med politiker och 
tjänstepersoner. Dessutom föreslogs att planerarna skulle 
blogga om aktuella projekt för att synliggöra processen 
och möjliggöra för medborgare att kommentera inläggen 
och ställa frågor. 

Ytterligare ett förslag var att bjuda in skolor till stadshuset 
på studiebesök, både med syfte att visa var kommunen 
fi nns och för att berätta om aktuella planeringsprojekt. I 
samband med detta skulle även ungdomarna uppmuntras 
att tänka kreativt och fritt och komma med nya förslag 
och idéer.
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HINDER

Diskussionen i rapporten – liksom tidigare forskning – vi-
sar att det fi nns fl era hinder mot kvinnors och män delak-
tighet i stadsplaneringen under lika villkor (Hudson 2005).

• Stadsplanering och planprocess betraktas som »köns-
 neutrala«

• Medborgarna släpps in för sent, när planen redan är 
 färdig

• Planeringssamråden är ofta manligt dominerade och 
 framför allt kvinnor hamnar i underläge

• Det råder ett ojämnt maktförhållande mellan 
 planerare och medborgare

• Det språk som används planprocessen är byråkratiskt 
 med ett svårt språk

• Plantexten är otillgänglig och komplex

Under diskussionerna på idéseminarierna framfördes en 
tydlig önskan att »bjudas in« före samrådet, eftersom det 
vid samrådet redan ligger ett färdigt förslag. Istället ville 
kvinnorna snarare vara en del av ett visionärt skapande 
av sitt närområde redan innan samrådet. Såsom traditio-
nella samrådsmöten fungerar, begränsas medborgarnas 
infl ytande enligt delaktighetsstegen till »konsultation«. Det 
kvinnorna efterfrågade var möjligheter att utveckla egna vi-
sioner om ett konkret område och att kunna påverka små 
praktiska frågor. Det som kvinnorna ville ha var alltså fak-
tisk medborgarmakt i planeringen genom »medinfl ytande« 
eller t.o.m. »delegerad makt«. 

AKTIVITETER OCH VERKTYG
Rapporten har visat på ett fl ertal aktiviteter och verktyg i 
planeringsarbetet, både sådana som redan används idag i 
fl era kommuner och sådana som fördes fram som förslag 
under idéseminarierna. I tabellen nedan har dessa sorterats 
in i en fyrfältare för att visa att olika aktiviteter och verktyg 
har olika karaktär och fyller olika behov.

Avslutning

A
n

tag
an

d
e

U
tställn

in
g

Sam
råd

U
p

p
d

rag

»Visionärt skapande«

Kvinnorna på idéseminarierna framförde en 
önskan att vara en del av ett visionärt skapan-
de i planeringsarbetet redan innan samrådet.
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MÖJLIGHETER

Det fi nns dock också fl era »verktyg« att ta till, som ska-
par möjligheter att uppnå mer demokratiska planprocesser 
(Hudson 2005).

• Skapa tillgängliga strukturer och procedurer, både fysiskt 
 och psykiskt 

• Erkänna betydelsen av kön

• Ha en öppen dialog 

• Låta kvinnor ta plats och deltaga på ett kontinuerligt 
 sätt 

• Skapa kontaktytor och nya mötesplatser 

• Undvika språk och uttryck som kan begränsa när man 
 bjuder in

• Politiker som formulerar ett uppdrag som ger
 tjänstepersonnerna möjlighet att bjuda in medborgarna

• En dialog där man tar del av kvinnors och mäns vardags-
 livserfarenheter och upplevelser av sin närmiljö

Möjligheter för medborgarna Verktyg för tjänstepersonerna

Designprojekt Enkätundersökningar
Engagerande vandringar Fokusgrupper och intervjuer
Framtidsverkstäder Könsuppdelad statistik
Idétävlingar Resdagböcker
Infl ytande i närmiljön  Vandringar
Studiecirklar

»Öppet hus på Internet«:  Bygga nätverk med föreningar
Bloggar, chats och hemsidor  och medborgare
Planeringsstuga Checklistor med jämställdhetsperspektiv
Remiss till kvinnoföreningar Icke-byråkratiskt språk
Samrådsmöte med moderator Informationsspridning och
Utlokaliserade samrådsmöten marknadsföring
Öppet hus »Konkretisering«
 Särskilda jämställdhetsmål
 »Visualisering«

Visionärt skapande

Samråd i gamla och nya former

• Myndigförklara kvinnor och män och se dem som med-
 skapare av och en del i sin omgivning 

Umeå kommun och många andra kommuner har börjat ta 
steg i rätt riktning, men fortfarande fi nns det mer att göra. 
I denna korta rapport har vi tagit upp några problem som 
fi nns vad gäller jämställdhet och delaktighet inom stads-
planeringen samt diskuterat förslag på lösningar och nya 
aktiviteter.
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I din hand håller du en rapport om projektet »Jämställd planering«. 
Projektet »Jämställd planering« handlar om att hitta nya sätt att 
förbättra kvinnors delaktighet i samhällsplaneringen. Projektet bestod 
av aktiviteter kring planeringsfrågor samt en forskningsinriktad del 
kring arbetssätt för att öka delaktigheten. Detta arbete pågick från 
september 2007-januari 2008 och har varit ett samarbete mellan Umeå 
kommun och Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet 
med delfinansiering av EU:s strukturfonder Mål 1.
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