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Abstract  
This essay aims to investigate how Jönköping municipality adapts gender equality in physical 

planning and in what way the spatial planning could promote an equal development of 

society. The thesis is based on qualitative methods, where we performed four qualitative 

interviews and a document analysis of Jönköping’s digital overview plan (2016). In order to 

answer the questions, we present previous research in the field which was based on feminist 

theory and theory on social sustainability. This resulted, among other things, in the knowledge 

that Jönköping is actively working on gender equality and social sustainability in physical 

planning, but that other sustainability values are valued higher. 

  

Keywords 
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Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jönköpings kommun arbetar med jämställdhet i 

den fysiska planeringen, samt på vilket sätt den fysiska planeringen kan främja en jämställd 

samhällsutveckling. Uppsatsen har en induktiv utgångspunkt och bygger på kvalitativa 

metoder. Vi har genomfört fyra kvalitativa intervjuer och en dokumentanalys av Jönköpings 

digitala översiktsplan 2016. För att kunna svara på frågeställningarna redogjorde vi för den 

tidigare forskningen på området samt utgick från en feministisk teoridel samt en teori om 

social hållbarhet. Detta resulterade bland annat i kunskapen om att Jönköping arbetar aktivt 

med jämställdhet och social hållbarhet i den fysiska planeringen, men att andra 

hållbarhetsvärden värdesätts högre. 

  

Nyckelord 
Jämställdhet, social hållbarhet, fysisk planering, feminism, Jönköpings kommun 
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1. Inledning 
För att vi människor i staden ska kunna ha en möjlighet att leva jämställda liv idag samt i 

framtiden krävs det att förändringar sker, både på individ- och samhällsnivå. Den fysiska 

planeringen ligger till stor grund för hur staden utformas och upplevs (Norlander, 2015). För 

att problematisera detta kan man fråga sig vem staden verkligen är utformad för. I denna 

uppsats kommer vi bland annat undersöka vad som står i de riktlinjer som finns och hur dessa 

appliceras i den fysiska planeringen. Genom att exemplifiera denna problematik har vi tittat 

närmare på en medelstor kommun i Sverige.  

  

1.1 Bakgrund  
Världens stats- och regeringschefer antog i september 2015 en ny utvecklingsagenda samt 

globala mål för en hållbar utveckling. Denna utvecklingsagenda kallas för Agenda 2030 och 

består av 17 stycken globala mål med flertal delmål. Dessa mål för hållbar utveckling syftar 

till att bland annat utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar samt att skapa fredliga och 

trygga samhällen. Världsdelarna har lovat att uppnå dessa globala mål till år 2030 (Svenska 

FN-förbundet, u.å.). Mål fem i Agenda 2030 är att uppnå jämställdhet. Jämställdhet är med 

andra ord en förutsättning för hållbar utveckling. Detta mål uppnås när flickor och pojkar, 

kvinnor och män, har lika möjligheter, villkor, rättigheter samt makt att själva kunna 

bestämma över sina liv och bidra till samhällsutvecklingen (Regeringskansliet, 2015).  

  

Social hållbarhet i den kommunala fysiska planeringen innebär att bygga ett samhälle där 

människors grundläggande behov tillgodoses, till exempel inom hälsa, trygghet och 

demokrati. Den sociala hållbarheten och hållbar utveckling är etablerade begrepp i den 

fysiska planeringen. Det beror bland annat på att de sociala hållbarhetsvärdena är skrivna i de 

två övergripande lagarna inom stadsplanering, det vill säga Plan- och bygglagen samt i 

Miljöbalken (Fransson, 2018). Plan- och bygglagen är främst den lag som styrde och 

reglerade den kommunala planeringen gällande mark, vatten och byggande. Dess 

huvudsakliga syfte är att... "främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 

samhälle och för kommande generationer" (SFS 2010:900, 1 kap, 1 §). Vad denna 

formulering egentligen innebär och hur den bör förstås och tillämpas framgår inte i 

lagskriften. Det finns inte heller en specificering av vad en "jämlik" eller "god" 

samhällsutveckling innebär. Därför kan de som svarar för den fysiska planeringen, bland 
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annat arkitekter, planerare, politiker och byggherrar, tolka lagskriften relativt fritt (Friberg, 

2005). Detta kan resultera i att människor ges olika sociala levnadsvillkor beroende på var i 

landet man bor. Politiker och tjänstemän ges inga riktlinjer för hur man ska arbeta med 

jämställdhetsfrågor i den fysisk planering. Inte heller vad "jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden" innebär. Dock bör kommunens översiktliga planering överensstämma 

med nationella och globala mål, planer eller program som är av betydelse för den hållbara 

utvecklingen (Norlander, 2015). Trots att social hållbarhet är ett välkänt och etablerat begrepp 

är det svårt att definiera. Vallance et al (2011) menar på att det finns många samt varierande 

definitioner av social hållbarhet, vilket har lett till ett konceptuellt kaos. Vidare menar 

författaren att en bättre förståelse för sociala hållbarhetsvärden är en avgörande faktor för att 

kunna hantera de konkurrerande intressena. Vilka finns inom de tre olika aspekterna av 

hållbarhet, det vill säga ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet.  

  

En aspekt inom social hållbarhet är jämställdhet. I samhället krävs det en rättvis fördelning av 

makt, inflytande samt resurser. Den generella underordnade maktpositionen som kvinnor och 

flickor har i förhållande till män och pojkar i samhället måste därför upphöra. Samhällets 

välstånd utvecklas om kvinnor och flickor kan bidra med sina kunskaper och resurser på 

samma villkor som män och pojkar kan. Att ta tillvara på kvinnors initiativkrafter och 

förmågor är en viktig del i samhällsutvecklingen då fattigdomen minskar och ekonomisk 

produktivitet samt tillväxt ökar, när kvinnor deltar i bland annat arbetsmarknaden 

(Regeringskansliet, 2017).  

  

I de svenska städerna bor det enligt Wide & Hudson (2008) fler kvinnor än män, ändå är 

majoriteten av den fysiska planeringen anpassad samt planerad efter män. En demokratisk 

hållbar stad skall vara lika anpassad efter kvinnor som män. Detta innebär att stadens alla 

invånare skall kunna vara lika delaktiga i stadens fysiska planering (Wide & Hudson, 2008). 

Staden och det offentliga rummet ska vara en plats som tillhör alla, både de som bor där samt 

de som kommer på besök. Dock så finns det gränser i staden, en del synliga och andra inte. 

Dessa gränser kan uppfattas som barriärer och påverka människors upplevelser av staden. 

Den fysiska planeringen ligger till stor grund för detta (Larsson & Jalakas, 2014). 

Rörelsemönster hos kvinnor i staden skiljer sig ifrån hur män rör sig (Friberg, 2005). Stadens 

offentliga rum är en demokratisk rättighet och är någonting som alla ska ha tillgång till. Det 

finns betydande skillnader när det gäller rörelsefriheten mellan olika grupper i samhället. Det 

kunde bland annat bero på skillnader mellan arbetsfördelning, den personliga friheten samt 
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tillgången till resurser. Dessa skillnader kan man bland annat se i förhållande till ålder, 

etnicitet, funktionsnedsättningar och inkomstnivå samt mellan kvinnor och män (Andersson-

Ek, 2009).  

  

1.2 Problemformulering 
Kvinnor deltar inte i samhällsplaneringen på samma villkor som män gör. Kvinnors behov 

och önskningar tas inte på lika stort allvar i planeringen trots att det, som tidigare nämnt bor 

fler kvinnor än män i städerna. I en hållbar stad bör stadsplaneringen uppfylla kvinnors behov 

och önskningar lika mycket som männens samt att kvinnor och män ska kunna vara med och 

påverka den fysiska planeringen på lika villkor (Wide & Hudson, 2008). 

  

Enligt Larssons studier (2006) visade det sig att det är besvärligt att överföra de generella 

jämställdhetsmålen till den fysiska planeringen. En anledning till detta är att man inte 

preciserar vad jämställdhet egentligen innebär, till exempel i Plan- och bygglagen. En annan 

anledning till detta är att samhällsplaneringen tidigare haft svårt att hitta former för 

integrering av de generella jämställdhetsmålen på ett sätt som också leder till långsiktiga 

förändringar av relationen mellan flickor och pojkar, män och kvinnor i det offentliga rummet 

(Larsson, 2006). Utifrån detta är det intressant att undersöka hur jämställdhetsperspektivet 

används i kommuners översiktliga planering samt hur de appliceras i den fysiska planeringen. 

Det finns tidigare forskning gjort i Umeås kommun om jämställdhet i fysisk planeringen 

(Sandberg, 2011). För att bredda vår förståelse har vi valt att fokusera på en annan medelstor 

kommun i Sverige, i detta fallet Jönköping.  

  

1.3 Syfte och frågeställning 
I denna uppsats har vi valt att generalisera denna problematik, genom att undersöka hur en 

medelstor kommun arbetar med dessa frågor i den fysiska planeringen. Vi valde att 

exemplifiera och granska hur Jönköpings kommun arbetar, då de inte tidigare är omtalade för 

sitt jämställdhetsarbete. Syftet med denna uppsats är således att belysa hur Jönköpings 

kommun tar sig an jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen samt hur det kommer i 

uttryck i deras översiktliga planering. Uppsatsen syftar även till att undersöka på vilket sätt 

den fysiska planeringen kan främja en jämställd samhällsutveckling.  
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Syftet med denna uppsats är att belysa hur Jönköpings kommun tar sig an 

jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen samt hur det kommer i uttryck i deras 

översiktliga planering.  

 

Frågeställningarna som uppsatsen ska utgå ifrån samt besvara är följande:   

  

• Hur arbetar Jönköpings kommun för en jämställd fysisk planering? 

• På vilket sätt är den fysiska planeringen viktig för att främja en jämställd 

samhällsutveckling? 

 

1.4 Disposition  
Bakgrunden till arbetet introduceras i det inledande kapitlet, där även problemformulering, 

syfte och frågeställningar presenterads. I det andra kapitlet, teori och litteraturgenomgång, 

förklarar vi centrala begrepp som diskuteras i uppsatsen samt redogör för tidigare forskning 

och dess relevans för att kunna besvara frågeställningarna. I metodkapitlet förklarar vi även 

varför vi valt att arbeta med kvalitativa intervjuer och dokumentanalys. Vi redogör även vilka 

för- och nackdelar som tillkommer dessa metoder. I metodkapitlet diskuterar vi urval, val av 

informant samt analys av metod. I det fjärde kapitlet presenteras den insamlade empirin från 

de kvalitativa intervjuerna med hjälp av en tematisk analys. Även dokumentanalysen 

redovisas i detta kapitel. I det femte kapitlet analyserar vi empirin som framkommit under 

resultatkapitlet genom att koppla den till vår valda teori och tidigare forskning. Detta 

sammanställs sedan i en det sjätte och sista kapitlet, där vi besvarar och reflekterar kring 

uppsatsens frågeställningar. Samt ger förslag på framtida forskning.  

  

1.5 Avgränsning  
  

1.5.1 Jämställdhet, kön och genus  

Uppsatsen fokuserar på jämställdhet mellan kvinnor och män. Denna avgränsning kan 

uppfattas som problematisk ur ett genusperspektiv i och med dess binäritet. Vi är medvetna 

om att genus är ett bredare och mer nyanserat spektrum och begrepp. Det skulle inkludera 

andra könstillhörigheter utöver den binära normen (man och kvinna), som även dem kan 

utsättas för diskriminering och hämningar i det offentliga rummet samt påverkas av den 
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fysiska planeringen (Norlander, 2015). På grund av omfattningen och tidsbegränsningen av 

denna uppsats diskuteras inte denna problematik i arbetet. 

  

1.5.2 Maktförhållanden 

Vi är medvetna om att maktförhållandena i samhället är komplexa och inte enbart baserade på 

kön och genus. Det fanns andra faktorer som påverkar människors liv i stor grad. Exempelvis 

faktorer som klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och ålder kan styra människors liv och 

ligga till grund för diskriminering och underordningar av olika slag (Norlander, 2015). I 

denna uppsats fokuserar vi dock på kön och jämställdhetsaspekten. Vi gjorde denna 

avvägning för att rama in och konkretisera arbetet.  
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2. Litteraturgenomgång och teori 
För att identifiera tidigare forskning på området redogör följande kapitel en teoretisk 

bakgrund över hur social hållbarhet samt jämställdhet kan integreras i den fysiska 

planeringen. Detta för att få en förståelse över hur sociala perspektiv kan gynna en hållbar 

jämställd stadsutveckling. Dessutom tas den feministiska urbanteorin upp för att konkretisera 

hur kvinnors och mäns upplevelser av det offentliga rummet skiljer sig. 

  

2.1 Centrala begrepp 

Jämlikhet och jämställdhet: 

Begreppen jämlikhet och jämställdhet blandas ofta ihop med varandra då de båda handlar om 

människors lika värde och rättigheter i samhället (Larsson & Jalakas, 2014). Dock är 

jämlikhet ett bredare begrepp då det syftar på alla människors och olika gruppers lika värde 

oberoende av kön, klass, religion, etnicitet eller annan tillhörighet. Det som skiljer de två 

begreppen är att jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män (Norlander, 

2015). 

  

Översiktlig planering: 

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En 

översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument, dock skall det redogöra för kommunens 

riktlinjer och långsiktiga planering för den fysiska miljön (SFS 2010:900, 3 kap, 3 §). En 

översiktsplan består av två huvudsyften. Det första är att utgöra ett politiskt program för 

viktiga utvecklingsfrågor på lång sikt, vara till underlag vid detaljplanering samt vid prövning 

av ärenden enligt de olika lagarna. Det andra är att översiktsplanen ska redovisa det allmänna 

intresset, särskilda riksintressen enligt miljöbalken och de olika risk- och miljöfaktorer som 

ska beaktas vid beslut om mark- och vattenanvändning (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Översiktsplanen ska även redovisa hur kommunen planerade att ta hänsyn till relevanta 

nationella och regionala mål samt planer och program av betydelse för en hållbar utveckling 

inom kommunen (2010:900 3 kap 1–3§).  

  

Jönköpings kommun: 

Jönköpings kommun bildades år 1971 och består av kommundelarna Jönköping, Huskvarna, 

Gränna, Visingsö, Skärstad, Lekeryd, Tenhult, Barnarp, Norrahammar, Månsarp, Bankeryd 

samt Norra Mo. Jönköpings kommun är den tionde största kommunen i Sverige med 139 735 
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invånare. I Jönköpings kommun finns det både större och mindre tätorter, djupa skogar, 

bördig jordbruksbygd samt många vattendrag och sjöar (Jönköpings kommun, u.å.). 

  

Offentligt rum: 

Offentliga rum kan beskrivas som platser i den fysiska miljön som allmänheten har tillgång 

till, det vill säga att de är kommunalt eller statligt ägda. Ett exempel på ett offentligt rum är 

parkmiljöer. Olika grupper av människor förhåller sig till de offentliga rummen på olika sätt 

då förhållanden och tillgängligheten kan vara varierande (Nationalencyklopedin, u.å.).   

  

Patriarkat: 

Den samhälleliga hierarkiska strukturen som underordnar kvinnor och överordnar män. Det 

innebär att män har den primära makten samt ledande positioner i samhället (Short, 2006). 

  

Intersektionalitet: 

Ett samhällsvetenskapligt begrepp som innebär att man synliggör specifika situationer av 

förtryck i samhället som skapas i skärningspunkter för maktrelationer. Det kan exempelvis 

vara baserade på ras, kön samt klass (Nationalencyklopedin, u.å.) 

  

2.2 Social hållbarhet & fysisk planering  
Den sociala hållbarheten inom fysisk planering förklaras i detta kapitel genom bland annat 

horisontella mål samt hur funktionalismens historia har påverkat den fysiska planeringen och 

dess utformning. Vi tar även upp vilket sätt den sociala hållbarheten är en viktig del i fysisk 

planering.  

  

I Agenda 2030, mål elva: Hållbara städer och stadsutveckling, står det hur en hållbar 

stadsutveckling bland annat omfattade hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, 

offentliga platser och transporter. Det står även hur inkluderande och innovativ stadsplanering 

behövs för att göra städerna säkra samt hållbara i längden (Regeringskansliet, 2017). De 

sociala hållbarhetsvärdena är som tidigare nämnt, även skrivna i de två övergripande lagarna 

inom stadsplanering, det vill säga Plan- och bygglagen och i Miljöbalken (Fransson, 2018).  

  

Människors vardagsliv i staden är en central del att ta hänsyn till inom fysisk planering. Dock 

krävs det mer än en insikt om den fysiska miljöns betydelse för trivseln. Det är viktigt att 
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förståelsen för livssituationer och behov under skilda perioder i livet. Samt en insikt om 

kvinnors och mäns olika villkor i bland annat hushållet samt i arbetslivet, invandrares 

kulturella bakgrund samt segregationsproblem av bland annat ekonomiska och sociala skäl. 

Detta är exempel på förhållanden som kräver specifika kunskaper, än de kunskaper som 

traditionellt förknippas med den fysiska planeringen. Funktionalismens uppdelning av 

bostäder, arbetsplatser och service till avgränsade platser som ligger långt ifrån varandra, 

visade sig vara dåligt planerade. Eftersom det bland annat ledde till arbetsplatsområden blev 

öde efter arbetstid samt att segregation blev vanligt förekommande. Det blev även mer eller 

mindre nödvändigt att ha tillgång till bil, detta för att kunna utnyttja olika kommersiella och 

sociala funktioner i staden (Nyström & Tonell, 2012).  

  

Betydelsen av människors vardagsliv, mötesplatser samt möjligheter att påverka 

utformningen och användningen av stadens rum är en viktig del för en socialt hållbar stad. För 

att skapa en trivsam stadsutformning ska människor bland annat kunna promenera och cykla 

på ett säkert och enkelt sätt. I dagens läge har den tidigare storskaligheten samt 

funktionsuppdelningen i staden förändrats i riktning mot småskalighet samt integration 

(Nyström & Tonell, 2012). En socialt hållbar stadsutveckling bör ta hänsyn till olika gruppers 

behov, att förutsättningar för människors möten förbättras samt att jämställdheten mellan 

flickor och pojkar samt kvinnor och män främjas. Den socialt hållbara stadsutvecklingen 

kännetecknar en utveckling av staden mot ökad integration och minskad boendesegregation, 

detta avser även de utvecklingsinsatser som utförs inom ramen för den fysiska planeringen 

och stadsutvecklingen. Den sociala hållbara fysiska planeringen handlar på lång sikt om de 

processer vilka formas av de sociala villkoren för framtida generationer. En del av de sociala 

villkoren för framtida generationer är jämställdhet (Boverket, 2010).  

  

2.3 Jämställdhet & fysisk planering 
Inom jämställdhet och fysisk planering utgår vi ifrån den feministiska teorin eftersom det är 

på grund av den feministiska kampen som jämställdhet uppmärksammats. Detta är av 

betydelse för den fysiska planeringen eftersom kvinnor och män upplever de offentliga 

rummen i staden på olika sätt. Kvinnor och män har även olika rörelsemönster i staden 

(Friberg, 2005). Jämställdhet inom fysisk planering är enligt Larsson & Jalakas (2014) en 

viktig del eftersom dagens samhällsplanering fortfarande har tendenser att se kvinnor som 

omsorgsgivare eller offer. Denna uppfattning stämmer inte överens om hur samhället idag ser 
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ut då alla, både kvinnor och män, bland annat har ansvar för familjen och hemmet, 

förvärvsarbetar samt deltar i den utveckling som sker i samhället (Larsson & Jalakas, 2014). I 

dagens läge är feminismen fortfarande den ideologi som tar upp kampen om jämställdhet 

mest (Listerborn, 2002). Vi valde därför att bland annat utgå utifrån den feministiska teorin.  

  

Den feministiska rörelsen har alltid omfattat ett stort spektrum av bland annat attityder, 

intressen samt strategier. Det är svårt att definiera feminism eftersom det ska kunna tillämpas 

på flera olika kontexter och tidsperioder. Det finns även flera olika ideologier inom 

feminismen, exempelvis liberal feminism och social feminism. Den "moderna feminismen" 

som vi har idag handlar enligt feminister själva, om antingen kvinnors rättigheter samt strävan 

efter kvinnlig autonomi eller om de systerskap som förenar kvinnor genom den manliga 

överhögheten. I vårt teorikapitel använder vi oss av feminism som ett begrepp, vilket 

beskriver en samling idéer som erkänner att kvinnor är underordnade män och att det råder en 

maktobalans mellan könen (Hannam, 2013). Det finns dock ett motstånd mot denna 

definition. Det finns de som förnekade denna maktobalans och anser att kvinnorna har makt 

över hemmet, barnen och semestern. De menar på att om kvinnorna bara vill finns det 

ingenting som hindrar dem från att bli chefer, politiker och så vidare. Den feministiska synen 

förnekar inte att kvinnan som enskild individ kan ha mycket makt över saker och ting i vissa 

situationer. Den feministiska synen menar på att generellt sett har kvinnor mindre makt än 

vad män har. Det är strukturer som formar ojämlikheter mellan könen och det är något som är 

synligt inom alla områden i samhället och i den fysiska planeringen (Gemzöe, 2014).  

  

Feminism är både en politisk rörelse samt ett teoretiskt analysområde. Feminismen handlar 

inte enbart om uppdelningen mellan könen utan det handlar även om själva definitionen, 

variationen och effekterna av feminism som begrepp. Feminism står bland annat för ett 

politiskt engagemang för kvinnor samt för de förändringar som kvinnor önskar för sig själva 

och för hela världen (McDowell, 1999). Det politiskt engagemanget kan man bland annat se 

genom etiketter som kvinnors rättigheter, kvinnorörelsen och kvinnofrigörelsen som används 

av alla feminister under olika tidsperioder. Genom dessa komplexa etiketter kan feminister på 

olika platser i världen beskriva sina mål och rörelser. De som kämpar för bland annat 

kvinnors rättigheter kräver att kvinnor skulle vara formellt jämställda med män inom det 

politiska- och juridiska området (Hannam, 2013). Detta är av betydelse för den fysiska 

planeringen eftersom män inom det politiska- och juridiska området även planerade och 

utformade samhället efter männen. Kvinnors behov och önskningar togs inte på allvar och 
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staden utformades efter männens behov och intressen. En demokratisk hållbar stad bör 

tillhöra kvinnor och män jämbördigt, samt att kvinnor och män bör kunna påverka stadens 

planering på lika villkor (Wide & Hudson, 2008).  

  

Kvinnorörelsens tidiga kamp från ca 1860 till 1920-talet, kallades ofta för feminismens första 

våg och handlade främst om rösträtt och rätten till kunskap. Vilket innebar rätten till 

utbildning och ekonomisk självständighet, i sin tur resulterade det i en valfrihet gällande 

äktenskap. Den andra vågen växte fram under 1960-talet och uppmärksammade främst det 

”privata” och politisera det (Hannam, 2013). Bland annat genom att lyfta och debattera frågor 

som obetalt hemarbete, sexuella övergrepp, våld i nära relationer och rätten till 

preventivmedel. I den andra vågens feminism diskuterades ”rädslans geografi”, det vill säga 

kvinnors rädsla i stadens offentliga rum samt hur kvinnors och mäns upplevelser av 

stadsutformning kunde variera. Hur kvinnors rädsla för främst manligt (sexuellt) våld kunde 

hindra kvinnor att delta fullt ut i det offentliga. Staden sågs därmed som en ”man-made 

environment” där männen stod för rumsproduktionen, och kvinnor som sekundära brukare av 

staden. Detta på grund av att kvinnor tidigare inte kunde påverka i planeringsprocessen, på 

grund av att de underordnades män, vilket ledde till att deras erfarenheter inte 

uppmärksammades av manliga planerare och arkitekter. Den tredje vågens feminism växte 

fram under åttiotalet och var inspirerad av poststrukturalistiska och postkoloniala teorier, där 

olikheter mellan kvinnor uppmärksammades och givits större utrymme. En kvinnas 

upplevelser av staden kunde variera beroende på flera olika faktorer, bland annat etnisk, 

socioekonomisk och kulturell tillhörighet. Tredje vågens feminism innebar även ett öppnare 

samhällsklimat för kvinnor att bryta mot patriarkala normer. Bland annat genom att verka 

normbrytande, som att offentliggöra amning och blod. Tredje vågen utvecklade feminismen 

till ett mer fruktbart perspektiv med flera olika diskurser, vilket möjliggjorde påvisandet av 

livets komplexitet (Norlander, 2015). Det var av vikt att uppmärksamma denna komplexitet i 

uppsatsen då den till viss del behandlade människors rörelsemönster i det offentliga rummet 

(Friberg, 2005).  
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Figur 1: illustrerar en sammanställning för vad feminism omfattar (Roth, 2011). 

  

  

2.4 Feministisk urbanteori 
En teori som är viktig för att förstå den fysiska planeringens uttryck var den feministiska 

urbanteorin. Teorin omfattade bland annat att kvinnors upplevelser av det offentliga rummet, 

skiljer sig från mäns. Inom denna ideologi var det kvinnor och deras rörelsemönster som stod 

i fokus. Den feministiska urbanteorin lyfter fram de maktförhållanden som fanns mellan 

könen i relation till det offentliga rummet (Short, 2006). Samhällsplaneringen ansågs enligt 

denna teori vara patriarkal. Samhällsplanering handlar bland annat om att fördela samhällets 

resurser och detta ledde till att samhällsplaneringen ansågs vara en politisk verksamhet 

(Listerborn, 2002). McDowell (1999) belyste att i våra samhällen har det varit de "manliga 

normerna" som har bestämt planeringen. Kvinnorna hade under längre tid arbetat för att 

motverka detta och arbetade för att få lika mycket inflytande över det offentliga rummet samt 

över planeringen (McDowell, 1999). Den senare kampen inom kvinnorörelsen har länge 

försökt att synliggöra kvinnors upplevelser samt erfarenheter i det offentliga rummet. 

Kvinnors rädsla för exempelvis övergrepp av män i det offentliga rummet var något som 

behandlades inom den feministiska urbanteorin. Den feministiska urbanteorin kritiserar 

stadsutformningen samt den sociala miljön som var en bidragande effekt till skapandet av 

obehagliga platser i det offentliga rummet samt i den fysiska planeringen (Listerborn, 2002).  
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3. Metod  
I det här kapitlet presenterar vi de metoder vi använt oss av när vi samlade in material och 

empiri. I föregående kapitel redogjorde vi för vilken betydelse social hållbarhet och 

jämställdhet hade inom planeringen samt vad som har diskuterats kring ämnet tidigare. I 

förtydligande syfte, utgick vi från den feminism som var beskriven i tidigare teorikapitel, 

även i detta kapitlet. Uppsatsen är ingen feministiskt manifest, utan bygger på vetenskapliga 

metoder, som exempelvis kvalitativa intervjuer samt en dokumentanalys av Jönköpings 

översiktsplan (2016).  

  

3.1 Metodval 
Under arbetets gång har vi utgått från ett induktivt arbetssätt, där vi använt oss av kvalitativa 

metoder med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Detta för att kunna bredda diskussionen 

och få ut kvalitativa svar av våra informanter (David & Sutton, 2016). Vi genomförde totalt 

fyra intervjuer varav tre var via telefon med personer verksamma i Jönköpings kommun. Vi 

var väl medvetna om att man inte kunde generalisera hur Jönköping arbetade med 

jämställdhet i den fysiska planeringen efter endast fyra intervjuer. För att få en mer nyanserad 

bild av hur Jönköpings kommun arbetade med dessa frågor borde man utfört intervjuer i en 

större omfattning. Dock var vi tvungna att göra en avgränsning på grund av den tidsram och 

begränsade omfattningen uppsatsen präglades av. Utöver de kvalitativa intervjuerna 

genomförde vi även en dokumentanalys av Jönköping kommuns digitala översiktsplan från 

2016. Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hur Jönköpings kommun arbetar med 

jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen, samt hur det tar sig i uttryck i deras 

översiktliga planering, ansåg vi att en dokumentanalys var den mest lämpliga metoden att 

använda sig av. Med hjälp av dokumentanalysen kunde vi kvalitetssäkra den empiri vi samlat 

in under intervjuerna (Bowen, 2009).  

  

För att få så nyanserade svar som möjligt av våra informanter, valde vi att använda oss utav 

kvalitativa metoder istället för kvantitativa. Detta på grund av att kvantitativa metoder riskerar 

att bara samla in grundläggande fakta (Trost, 2010). I och med att vi intervjuade personer med 

olika arbetsroller passade kvalitativa metoder bättre för att på så vis kunna skräddarsy 

intervjuerna utefter den som intervjuades. Kvalitativa intervjuer innebär bland annat att 

intervjuaren ställer enkla och raka frågor men att man får komplexa samt innehållsrika svar 

tillbaka. En annan fördel med att använda sig av kvalitativa intervjuer är att det möjliggör ett 
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öppnare klimat för informanten samt att hen kan utveckla sina svar med egna ord och termer. 

Genom att se saker och ting ur informantens synvinkel kan man få en större förståelse för 

deras erfarenheter och mening angående den specifika kontexten (Trost, 2010). Som tidigare 

nämnt använde vi oss av halvstrukturerade intervjuer. Det innebar att vi utgick från teman 

vilka styrde intervjuerna i den riktning vi efterfrågade. Frågorna anpassades efter respektive 

informants sakkunskap och arbetsroll men utgick ifrån samma frågebatteri (se bilaga 1). De 

teman vi utgick från var bland annat hur Jönköpings kommun såg på social hållbarhet, 

jämställdhet, konkreta förslag på förändringar samt vilka prioriteringar som värdesätts inom 

planeringsprocesserna. Dessa teman behandlades under intervjuerna för att klargöra 

uppsatsens syfte och fördjupa analysen. 

  

De personerna vilka var verksamma i Jönköpings kommun, intervjuade vi via telefon. 

Anledningen till detta var framförallt tillgängligheten till intervjupersonerna, då de var bosatta 

i Jönköpings kommun. Telefonintervjuer är vanligtvis standardiserade då de huvudsakligen 

inte är anpassade för djupa och ingående svar (Trost, 2010). För att motverka ett sådant 

resultat var vi noga med att ställa följdfrågor som kan leda till en mer djupgående och levande 

intervju. Vi genomförde även en intervju med en person som arbetade som stadsplanerare på 

Karlstads kommun. Vi genomförde intervjun på stadsbyggnadskontoret där informanten 

kände sig trygg, dels då hen bestämde plats själv och dels då det inte fanns några andra 

störningsmoment som exempelvis oväsen eller andra åhörare (Trost, 2010). För att dessa 

intervjuer skulle bli så bra som möjligt, krävdes det mycket av oss som intervjuare. Vi ville 

förmedla trygghet till informanten samt att hen skulle känna tillit och förtroende till oss. 

Därför var det av stor vikt att vi var flexibla i de frågor som vi förberett samt att vi visade 

tacksamhet och hövlighet gentemot informanten. Det var särskilt viktigt för att informanten 

själv skulle känna sig såpass trygg att kunna lyfta egna frågor och reflektioner som vi 

intervjuare inte tänkt på sedan tidigare (David & Sutton, 2016).  

  

Under intervjuerna tog vi hjälp av en diktafon för att spela in intervjuerna. På så vis kunde vi 

försäkra oss om att vi i ett senare skede kunde gå tillbaka till vissa nyckelfrågor. Att kunna 

förlita sig på tekniken kan vara av stor betydelse för intervjuaren då man blir närvarande i 

stunden samt inte behöver lägga allt fokus på att anteckna under intervjun (David & Sutton, 

2016). Intervjun med stadsbyggnadsplaneraren i Karlstads kommun blev mer levande då vi 

under intervjun kunde notera ansiktsuttryck och kroppsrörelser samt kunde förklara frågor 

ytterligare för informanten.  
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3.2 Urval  
Vi utgick från ett styrt urval när vi utförde de fyra kvalitativa intervjuerna med de olika 

personerna vilka på ett eller annat sätt arbetade med den fysiska planeringen. Vi utgick från 

personernas yrkesroll samt sakkunskap inom uppsatsens område innan vi bad om intervju. 

Detta för att vi efterfrågade en så god kompetens som möjligt för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Informanternas svar fördjupade vår förståelse hur jämställdhet prioriteras i 

den fysiska planeringen och var därför av stor vikt i vår analys.  

  

3.3 Val av informant 
Valet av informant var baserade på uppsatsens syfte, att undersöka hur jämställdhet behandlas 

i Jönköpings översiktsplanering (2016). Samtliga informanter var därför kunniga i såväl 

fysisk planering samt jämställdhet. Detta för att skapa klarhet samt för att kunna besvara 

frågeställningarna för arbetet. Valet av informanter blev därför tre personer vilka är 

verksamma i Jönköpings kommun, varav den ena är chef för översiktlig planering och var 

projektledare under framtagandet av Jönköpings kommuns översiktsplan. Den andra 

informanten är chef för utveckling och hållbarhetsenheten samt arbetar halvtid på sitt tidigare 

jobb som jämställdhetstrateg. Den tredje informanten arbetar som översiktsplanerare. För att 

uppnå en god och rik mättnad i uppsatsen valde vi även att intervjua en 

stadsbyggnadsplanerare som är verksam på Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad kommun. 

Se figur 2 för sammanfattande tabell över deltagande informanter. Samtliga informanter var 

av stor betydelse för uppsatsen. Med informanternas uttalanden och med hjälp av 

dokumentanalysen över Jönköpings översiktsplan (2016), kunde vi dra paralleller till den 

feministiska urbanteorin och tidigare forskning. Detta för att i ett senare skede kunna besvara 

frågeställningarna.  

  
Tabell 1: Illustrerar informanternas yrkesroll, verksamma ort och intervjutiden, för att underlätta 

förståelsen av resultatet för läsaren. 
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3.4 Dokumentanalys 
Utöver kvalitativa intervjuer genomförde vi även en dokumentanalys där vi granskade 

Jönköping kommuns digitala översiktsplan från 2016. Dokumentanalysen var nödvändig att 

utföra för att tillgodose uppsatsens syfte. Enligt Bowen (2009) är dokumentanalyser ett 

passade komplement till andra kvalitativa metoder, speciellt till intervjuer och observationer. 

Det hjälpte oss som uppsatsskrivare att utveckla relevant kunskap och förståelse för 

uppsatsens syfte, då det var en garant för att forskningen inte endast var baserade på en 

metod. Dokumentanalysen tillförde därför ett bra underlag och validitet till uppsatsen samt 

visar på att vi som uppsatsskrivare eftersöker komplexitet vårt ämne. Det analyserade 

dokumentet kunde jämföras med de resultat som uppkom under de kvalitativa intervjuerna 

och kunde därmed styrka vår tes (Bowen, 2009).  

  

Dokumentanalys är en effektiv metod då det i jämförelse med andra kvalitativa metoder inte 

är lika tidskrävande. Många av de dokument som granskas är offentliga, eller lättillgängliga 

att ta del av på internet, vilket underlättar sökandet av information. Att samla in material till 

en dokumentanalys är generellt sätt, inte en fråga om materialinsamling, snarare om 

materialurval för att hitta de dokument som är relevanta. Utöver detta beskriver Bowen 

(2009) att metoden är kostnadseffektiv och exakt, med hög potential. Dock krävs mycket av 

uppsatsskrivaren, främst i granskningen av dokumenten, då de kan vara vinklade för att gynna 

en eller några parter. Därför bör man läsa dokumenten med ett kritiskt öga. Man bör fundera 

över dokumentens originella syfte samt vem de är skrivna av och för. Utöver att tillgodose ett 

rikt utbud av data, är dokumentanalysen bra att tillhandahålla inför och efter intervjuerna då 

man kan jämföra och kvalitetssäkra den insamlade empirin (Bowen, 2009). 

  

Bowen (2009) belyser även att dokumentanalysen kan väcka intresse över särskilda frågor 

som i ett senare skede kan diskuteras i intervjuerna. När vi granskade Jönköpings 

översiktsplan (2016), tittade vi främst på de delar i planen vilka behandlade social hållbarhet 

och jämställdhet. Dessa perspektiv återfanns bland annat i kapitlen "Hälsa och säkerhet", 

"Brottsförebyggande arbete och trygghet" samt i "Trygghet och jämställdhet". Efter detta 

grundarbete ställde vi oss frågan vad som betonas i översiktsplanen och hur kommunen 

arbetade med detta i verkligheten. Med dokumentanalysen som metod kunde vi bland annat 

undersöka hur deras åtgärder och syn på jämställdhet i den fysiska planeringen faktiskt såg ut. 

Exempelvis diskuterades kvinnors och mäns upplevelser av det offentliga rummet och att 

kvinnor i högre utsträckning upplever otrygghet, i översiktsplanen. För att motverka detta 
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lyftes åtgärder, som god belysning samt sikt och blandad bebyggelse i det offentliga rummet. 

Detta var någonting som väckte vårt intresse inför intervjuerna och som vi använde oss utav i 

utformandet av intervjuguiderna. Dokumentanalysen var därför till stor nytta då vi kunde 

orientera och utveckla den kunskap vi behövde innan vi utförde de kvalitativa intervjuerna.  

  

3.5 Validitet och reliabilitet  
Termerna validitet och reliabilitet kan i det svenska språket verka synonyma med varandra. 

Bryman (2016) beskriver dock dess olika betydelser och innebörder samt hur de borde tolkas. 

Begreppet reliabilitet behandlar undersökningens material, hur den är insamlad samt hur den 

bearbetas. En undersöknings reliabilitet kan testas genom att se ifall resultaten är dem samma 

ifall undersökningen skulle genomföras på nytt (Johannessen & Tufte, 2003). Bryman (2016) 

beskriver vidare hur begreppet validitet borde tolkas. Begreppet syftar på undersökningens 

giltighet i förhållande till materialet som undersökts och de slutsatser som har dragits samt i 

fall de är sammanhängande eller ej. Dock menar Johannessen & Tufte (2003) att validitet inte 

borde uppfattas som något absolut, utan beskriver det snarare som ett kvalitetskrav som kan 

vara tillnärmelsevis uppfyllt.  

  

Trovärdigheten för kvalitativa undersökningar kan generellt bli ifrågasatt, då 

forskningsutgångspunkten är en annan, tillskillnad från exempelvis naturvetenskaplig 

forskning. Creswell & Miller (2010) redogör för hur man på ett effektivt sätt kan stärka 

kvalitativa undersökningars trovärdighet. Genom att använda sig av flera metoder, exempelvis 

intervjuer och dokumentanalyser, kunde forskaren bekräfta det insamlade materialet genom 

att faktagranska de analyserade dokumenten. Detta tillförde trovärdighet till undersökningen 

då uppsatsskrivarna inte förlitade sig på en metod. I metodkapitlet redovisades en detaljerad 

beskrivning av uppsatsens tillvägagångssätt och urval av informanter. Syftet med detta var för 

att underlätta för läsaren och samtidigt visa på transparens och rik validitet. Med denna 

nyfunna kunskap angående uppsatsens metoder kan läsaren bilda sig en egen bild om dess 

trovärdighet (Creswell & Miller, 2010). 

  

3.6 Forskningsetik 
Sandra Harding (1986) diskuterar forskarens roll och trovärdighet baserat på dess kön, 

etnicitet och ålder. Därför fann vi det viktigt att poängtera vår medvetenhet om vår roll som 

unga kvinnliga studenter, vilka dessutom behandlar frågor kring jämställdhet och feminism. 
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Vi var också aktsamma och neutrala i de frågor vi ställde, då vi som unga kvinnliga 

uppsatsskrivare, inte ville påverka informanternas svar. Vi upplevde inte att vår position som 

uppsatsskrivare påverkade svaren utan att de var uppriktiga och sakliga. Samt att vår studie 

togs på allvar och förutfattade meningar försummades.  

  

Det finns inga universella bestämmelser gällande ställningstaganden och åsikter. Beroende på 

kultur och historia kan etiska dilemman ta sig olika uttryck beroende på situation och 

världsuppfattning. Detta var någonting som vi i vår roll som uppsatsskrivare var beredda på 

samt beaktade under möte med såväl informanter och under bearbetningen av empirin. David 

& Sutton (2016) beskriv den kvalitativa forskarens etik som "open minded". Där informanten 

inte bör sättas in i en ram för att "bevisa" en vedertagen sanning. Istället eftersträvar man att 

se problemet från informantens perspektiv för att på så vis upptäcka nya infallsvinklar. Vidare 

uppmärksammar David & Sutton (2016) betydelsen av att klargöra informantens anonymitet 

mot en större publik, speciellt vid tillfälle där känsliga frågor behandlas. Detta för att kunna 

försäkra sig om att man får så ärliga och uppriktiga svar som möjligt. Det var någonting vi 

hade för avsikt att göra och vi var införstådda med att forskningsämnet kunde uppfattas som 

en känslig fråga hos somliga. Därför lade vi stor vikt på uppsatsens syfte och tillvägagångssätt 

när vi tog kontakt med informanterna, för att i största möjliga mån undvika otydligheter och 

missförstånd.  

  

David & Sutton (2016) belyser även vikten av att erkänna och respektera informanternas 

integritetsskydd samt vara transparenta med hur den insamlade empirin kommer att lagras och 

användas, för att sedan förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. Samtliga informanter 

erhöll varsin samtyckesblankett där de skriftligen gav sitt godkännande att delta i studien samt 

informerades om att deras personuppgifter behandlades av Karlstads universitet enligt 

Dataskyddsförordningen. Informanterna erhöll även en informationsblankett där de 

underrättades om att de kunde avbryta deltagandet i studien utan att ange skäl varför.  

 

3.7 Genomförande och analys av metod   
För att få ut så mycket och detaljerad information som möjligt från de kvalitativa intervjuerna 

använde vi oss av en tematisk analys. Enligt Braun & Clarke (2006) är användandet av en 

tematisk analys ett bra komplement tillsammans med andra kvalitativa underökningar. Då det 

ger ett rikt, detaljerat och komplext resultat för läsaren att ta del av. Genomförandet av den 
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tematiska analysen kräver en aktiv roll från uppsatsskrivarna, genom att noggrant se över det 

urval av materialet som är insamlat, för att sedan identifiera de teman som uppstår (Bowen, 

2009). 

  

I genomförandet av den tematiska analysen utgick vi från Braun & Clarkes (2006) 6 grunda 

steg. Det första steget innebar att samla in relevant material, vilket vi gjorde från både 

kvalitativa intervjuer med de informanter vi presenterat ovan, samt genom att granska och 

utföra en dokumentanalys av Jönköpings digitala översiktsplan från 2016. För att vi skulle 

kunna använda oss utav det insamlade materialet från intervjuerna transkriberade vi innehållet 

till textform. Detta var ett tidskrävande och prövande arbete, men nödvändigt för att för att 

kunna utföra analysen. Transkriberingen av materialet är ett mycket bra sätt att bekanta sig 

med det insamlade materialet. Dessutom fick vi en bredare förståelse och kunskap gällande 

det insamlade materialet vilket kom att underlätta kommande arbete. Steg 2 i analysprocessen 

var att koda det material som väckt intresse och som vi betraktade som meningsfullt för 

uppsatsens syfte. Detta för att sedan para ihop de koder vilka överensstämde med varandra. I 

steg 3 och 4 kom dessa koder att utvecklas till bredare teman. Under steg 4 granskade vi de 

teman som uppkommit för att säkerställa att vi hade tillräckligt med material. Under denna 

process föll en del teman bort, andra inkluderades och bildade större teman. Slutligen landade 

vi i fyra stycken teman, vilka alla spelade en central roll i såväl dokumentanalysen och i 

samtliga intervjuer med respektive informanter (se tabell 2 för kodning). Under steg 5 i den 

tematiska analysen definierade vi och namngav de fyra teman utefter de ämnen de behandlar: 

social hållbarhet i Jönköping, jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen, 

prioriteringar av hållbarhetsvärden i Jönköping och jämställdhetsintegrering i den fysiska 

planeringen. På så vis kunde vi förfina och identifiera varje temas berättelse för att i ett senare 

skede se hur den passade in i analysens helhetsbild. Under steg 6 i den tematiska analysen 

behandlades den färdigskrivna analysen, vilken skall bestå av ett precist, logiskt och 

sammanhängande resultat av det bearbetade materialet (Braun & Clarke, 2006).  

  
 

 

 

 

 

 



 23 

Tabell 2: Illustrerar kodningen utifrån det insamlade materialet. 

 
  

3.8 Metoddiskussion  
Värt att diskutera är urvalet av informanternas ålder, kön och arbetsroll var varierande. Därför 

kunde även deras perspektiv och kunskapsområden variera, vilket kan påverkat den slutliga 

insamlingen av data (David & Sutton, 2016). Man bör även poängtera att ett större urval hade 

gjort uppsatsen mer nyanserad. Dokumentanalysen var en bra metod att använda sig av för att 

svara på uppsatsens syfte samt att den var effektiv och tjänade ett gott syfte. Den stärkte 

uppsatsens validitet och kunde användas som verktyg för att utforma intervjufrågor. 

Dessutom var kunskapen från dokumentanalysen till stor nytta i jämförande syfte med den 

insamlade data från intervjuerna (Bowen, 2009).  

  

De telefonintervjuerna vi utfört gick bra och vi upplevde att vi kunde samtala med 

informanterna på ett tryggt och sansat sätt. Vi är dock medvetna om att det inte är optimalt att 

använda sig utav telefonintervjuer i kvalitativa undersökningar. Varför vi valde att använda 

oss av denna metod framgår i metodvalet. Där förklarar vi att telefonintervjuer var den mest 

fördelaktiga metoden, på grund av det geografiska avståndet samt att det var mest tids- och 

kostnadseffektivt. Intervjun som hölls i Karlstad var av nytta för uppsatsen då den på ett 

tydligt sätt exemplifierade hur jämställdhetsarbetet kan variera beroende på vart i landet man 

befinner sig.  

  

Transkriberingen av intervjuerna var tidskrävande men nyttigt då det gav oss ytterligare 

förståelse för uppsatsens ämne. Under transkriberingen uppmärksammande vi bland annat att 

informanterna definierade och förväxlade begreppen jämlikhet och jämställdhet olika, vilket 

ledde till att diskussionen fick en annan riktning än den vi eftersökte. I efterhand skulle vi 
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definierat och eller stoppat dem när de inte förhöll sig till ämnet. Dock är vi medvetna om att 

begreppens komplexa form och att alla har en subjektiv inställning till dem. 
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4. Resultat 
I det här kapitlet redovisade och sammanställde vi resultatet av de fyra kvalitativa 

intervjuerna som vi genomfört. Den insamlade empirin redovisas i fyra teman utifrån den 

tematiska analysen: social hållbarhet i Jönköping, jämställdhetsperspektivet i den fysiska 

planeringen, prioriteringar av hållbarhetsvärden i Jönköping och jämställdhetsintegrering i 

den fysiska planeringen. Detta för att få en tydligare överblick. I intervjuerna diskuterades 

Jönköpings översiktsplans (2016) betydelse gällande jämställdhetsfrågor i den fysiska 

planeringen, då det inte är ett juridiskt bindande dokument utan avser kommunens vision och 

långsiktiga mål.  

  

4.1 Social hållbarhet i Jönköping 
I intervjuerna frågade vi hur informanterna definierade social hållbarhet samt om social 

hållbarhet är en viktig del i den fysiska planeringen. Alla informanter såg den sociala 

hållbarheten som en viktig del i den fysiska planeringen, dock så skiljde sig definitionen av 

social hållbarhet från person till person, men kontentan var den samma. De begrepp som låg i 

fokus hos de flesta informanterna inom social hållbarhet var jämlikhet, jämställdhet, 

funktionsnedsättning samt integration. I Jönköpings översiktsplan (2016) stod det om social 

hållbarhet. Den sociala hållbarheten beskrevs ur trygghet och jämställdhet, barnperspektiv, 

integration och jämlikhet, tillgänglighet samt folkhälsa. En utgångspunkt i den fysiska 

planeringen var att den ska vara anpassad för människor med olika behov.  

  

När informant 1 beskrev hur Jönköpings kommun arbetar med den sociala hållbarheten i 

översiktsplaneringen samt fysisk planering, berättade hen att de har Jönköping kommuns 

kommunprogram som utgångspunkt. Det innebär att varje mandatperiod bestämmer 

kommunpolitikerna vad de ska arbeta med politiskt. I kommunprogrammet diskuterades 

bland annat tekniska frågor, ekologiska hållbarhetsfrågor samt sociala hållbarhetsfrågor. Det 

finns även andra strategier som kommunen måste ta hänsyn till, exempelvis olika miljömål. 

Informanten beskrev hur de som arbetar med översiktsplanering fick definiera vad som menas 

med den hållbara planeringen ut efter kommunprogrammet samt de olika strategierna och hur 

de skulle framgå i översiktsplanen (2016). Dock låg det ett större fokus på den ekologiska 

hållbarheten i kommunprogrammet samt i de olika strategierna medan den sociala 

hållbarheten inte framgick på samma sätt.  
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Informanten förklarade hur de resonerade under arbetet med översiktsplanen (2016) när det 

gäller de sociala hållbarhetsfrågorna. De vill planera för en social hållbar stad, dock så 

förklarade informanten att översiktsplanen består av ca 90% befintliga byggnader, mål, 

kollektivtrafik och så vidare medan 10% består av förslag på förändringar i staden. Detta 

innebar att förändringar till största del sker i redan befintliga miljöer, exempelvis genom att 

bygga hyresbostäder i ett villaområde så om man inte har de ekonomiska förutsättningar att 

bo kvar i sin bostad ska det finnas möjligheter att flytta till en annan inom samma område. I 

Jönköpings översiktsplan (2016) stod det att markområden inom hela kommunen skulle fyllas 

med blandade boendetyper och verksamheter samt att homogena områden där det saknas en 

viss typ av bebyggelse kan komma att kompletteras för att få en mer blandad bebyggelse.  

  

Den sociala hållbarheten beskrev informant 1 som det en samhällsplanerare får lära sig att ta 

hänsyn till. Hen menar på att samhällsplanerare, bland annat ska se till att människor 

integreras med varandra samt att alla människor ska ha tillgång till en bostad. Det är dock 

något som informanten ansåg inte stämmer överens med dagens politiska läge då det var 

något man gjorde på 60- och 70-talet. Informanten beskrev även hur tillgången till bland 

annat kollektivtrafiken spelar en stor roll i den fysiska planeringen, inte bara för den 

ekologiska hållbarheten utan även den sociala hållbarheten. Enligt informanten är det inte ett 

jämlikt samhälle när människor inte har samma tillgångar. Inom ett bostadsområde ska det 

även finnas tillgång till kollektivtrafik, skola, butiker, fritidsaktiviteter och så vidare. Detta 

var något som samtliga informanter pratade om när de beskrev social hållbarhet. I Jönköpings 

översiktsplan (2016) står det bland annat om en strategi om hållbara trafiklösningar samt en 

utveckling av kollektivtrafiken. Detta skulle leda till ökad tillgänglighet. Planeringen syftade 

till att fler skulle få möjlighet att kunna färdas kollektiv oavsett kön, ålder eller ekonomiska 

förutsättningar.  

  

Informant 2 beskrev även hur hen inom sin avdelning på Jönköpings kommun arbetar med de 

sex rättighetsprinciperna när det gäller social hållbarhet. Dessa sex rättighets principer är 

jämställdhet, jämlikhet, diskriminering, delaktighet, inkludering, transparens samt ansvar. 

Detta anser hen är ett sätt att arbeta mot en social hållbar stad samt i den fysiska planeringen. 

Informant 2 beskrev även hur de använder sig av Agenda 2030 när de sätter upp sociala 

hållbarhetsmål, vilket även informant 3 gjorde. 
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"De globala målen jobbar vi mycket med inom översiktsplanering och liksom är ju väldigt måna med 

att ha med dem och att de tas i beaktningen också" 

(Informant 3) 

 

I översiktsplanen för Jönköping (2016) nämndes dock inte Agenda 2030 utan fokusen låg på 

nationella målsättningar, exempelvis nationella energipolitiska målen.  

  

4.2 Jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen 
I intervjuerna diskuterades jämställdhet och hur informanterna i sin arbetsroll kan vara med 

och påverka jämställdheten i den fysiska planeringen.  

  

Informant 1 beskrev hur de i arbetet med översiktsplanen (2016) bland annat diskuterade 

jämställdhet mellan könen. Hen beskrev att tillgången på kollektivtrafik även spelar en stor 

roll för jämställdhetsfrågan. Informanten beskrev även hur gång- och cykelvägar samt korta 

avstånd är en viktig del av jämställdhetsarbetet i den fysiska planeringen. Detta var även 

något som informant 3 påpekade. Översiktsplanens (2016) strategi är att arbeta mot förtätning 

samt blandad bebyggelse för att bland annat kunna minska avståndet mellan olika målpunkter. 

Detta skall underlätta för att kunna ta sig fram till fots, på cykel samt med buss.  

  

Informant 2 berättade att om vi bygger en stad ur ett intersektionellt perspektiv där unga tjejer 

och kvinnor trivs så blir det en stad som fungerar för alla. Ett intersektionellt perspektiv ansåg 

informant 2 är viktigt att ha med i stadsplaneringen samt att göra undersökningar på det. Det 

är dock långt ifrån att Jönköping kommun gör dessa undersökningar och har med ett 

intersektionellt perspektiv överallt i deras stadsplaneringen. De har dock påbörjats en process 

för att undersöka detta. I Jönköping kommuns översiktsplan (2016) beskrev de trygghet och 

jämställdhet där en utgångspunkt inom planeringen var att den ska fungera för människor med 

olika behov. Översiktsplanen (2016) beskriver hur transportsystem som anpassas efter olika 

människors behov kan göra att jämställdheten ökar i staden. Det står även att en konkret 

åtgärd exempelvis kan vara att öka tryggheten genom ökad belysning på busshållplatser samt 

på gång- och cykelvägar.  

  

Informant 3 beskrev hur de arbetar med att göra otrygga rum i staden till trygga rum. Genom 

att göra otrygga rum mer tillgängliga för alla människor i staden under alla tider på dygnet, 

anser informant 3 att de otrygga rummen blir tryggare. Informanten menade dock att det är 
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lite av en utopi att tänka så eftersom det alltid kommer att finnas platser som upplevs som 

otrygga av en del av befolkning, oavsett hur mycket de arbetade med det. I översiktsplanen 

(2016) nämns offentliga platser som exempelvis parker och grönområden som viktiga 

mötesplatser och en tillgång i staden. Det är viktigt att dessa offentliga rum upplevs som 

trygga samt att de tillfredsställer människornas behov.  

  

4.3 Prioriteringar av hållbarhetsvärden i Jönköping 
Som vi nämnde tidigare var alla informanterna eniga om att social hållbarhet har en 

betydelsefull roll i den fysiska planeringen, vilket även framgick i Jönköpings översiktsplan 

(2016). Dock var de även eniga om att sociala hållbarhetsvärden ofta inte prioriteras i samma 

grad som andra värden. Informant 1 uttryckte att det finns andra hållbarhetsvärden som väger 

tyngre i planeringsprocesserna, bland annat miljö- och tillväxtvärden. Informanten uttryckte 

att detta kan vara ett resultat av att det inte finns tillräckligt med riktlinjer och lagstöd för att 

lyfta dessa frågor. Däremot finns det ett flertal riktlinjer vilka behandlade miljön i 

planeringen. Informant 1 uttryckte att det var en av anledningarna till att man i Jönköping 

idag arbetar mer mot miljömålen, då det finns tydligare riktlinjer gällande sådan planering. 

  

Informant 2 diskuterade Jönköpings olika strategier, program och mål gällande jämställdhet. 

Hen menade på att det finns ett utbrett arbete, vilja och medvetenhet bland tjänstepersonerna 

inom kommunen som arbetar med dessa frågor. Informant 3 instämde och redogjorde för den 

generella uppfattningen om jämställdhet inom stadsbyggnadsförvaltningen. Det är någonting 

de tog hänsyn till och värdesätter under planeringsprocesserna, samt att planerarna spelar en 

viktig roll då jobbet ligger på dem att ta fram planförslag. Informant 3 förklarade även att man 

som planerare alltid bör ha ett helhetstänk samt utförligt behandla alla hållbarhetsvärden i 

utformandet av ett planförslag. Dock måste man förhålla sig till den rådande politik som 

bedrivs inom kommunen och att tjänstepersoner inte alltid delar de värderingar och åsikter 

som framhålls. Informant 4 belyste det faktum att det fortfarande finns en okunskap kring 

jämställdhet och vad det faktiskt innebär i samhället. Informanten upplevde att det i vissa 

sammanslutningar var svårt att lyfta dessa frågor då människor inte alltid förstår vidden av 

problemet. Vilket kan resultera i att frågorna försummas och att det istället blir en 

standardfras som kopieras och klistras in i olika planförslag. Informant 2 problematiserade 

detta ytterligare då hen förklarade hur svårt det kan vara att lyfta dessa frågor i 

planeringsprocesserna.  
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"...jag tycker att det inte är så himla enkelt att komma in och jobba med ...[jämställdhet]... för att dem 

är så överrusade att ta fram planer..." 

(Informant 2) 

  

Informant 2 sade att det inte finns något uttalat motstånd att arbeta ur jämställdhetsperspektiv. 

Motståndet låg istället i de prioriterar som görs av byggherrar och politiker. Informanten 

redogjorde för den pressade tidsramen och de ekonomiska begränsningarna som 

planeringsprocesserna präglas av. Detta lades fram som ytterligare en anledning till att de 

sociala värdena kom i andra hand. Samtliga informanter delade åsikten om att de ekonomiska 

förutsättningarna är prioritet ett under alla ärenden. Översiktsplanerarna upplevde att det finns 

en underliggande press, både från byggherrar att ta fram planer och från politiker att man 

måste leverera och producera.   

  

I Jönköpings översiktsplan (2016) står det att nybyggnation och exploatering i kommunen 

skall ske på ett hållbart sätt, sett ur ekologiska-, sociala- och ekonomiskhållbarhet. Informant 

1 förklarade dock att Jönköpings kommun inte äger mycket mark att exploatera, vilket leder 

till att byggherrarna ges stort handlingsutrymme. Informanten menade på att beslut gällande 

ny exploatering nästan är helt upp till byggherrarna. Planerarna kan vara med och vägleda 

byggprojektet i en viss riktning med deras sakkunskap och expertis. Ändock menade 

informanten att besluten i slutändan ligger hos byggherrarna. Om de av ekonomiska skäl inte 

kunde genomföra de förslag som planerarna lade fram, kunde man som tjänsteperson inte 

göra mycket åt saken. Då det inte finns tydliga riktlinjer och lagstöd i Plan- och bygglagen 

kan man bara göra så pass mycket. Detta innebär att den sociala hållbarheten blir till en 

tolkningsfråga för varje enskild kommun att tyda samt att den riskerar att hamna på 

efterkälken i planeringsprocesserna.  

  

4.4 Jämställdhetsintegrering i den fysiska planeringen    
Under intervjuerna presenterades en del åtgärder för att lyfta jämställdhetsperspektivet under 

planeringsprocessens gång. Informant 2 förklarade att Jönköpings kommun var en del av 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) modellkommuner för jämställdhet. Informanten 

diskuterade och förtydligade begreppet "benchmarking", vilket är en strategi som bygger på 

ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter kommuner emellan. Varje kommun får en 

"mentor" som består av en kommun som redan genomgått konceptet och som kan lära ut 
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deras kunskaper och erfarenheter för att öka jämställdhetsinkluderingen i planeringen. 

Jönköpings kommun arbetade med Umeås kommun som mentor. Informanten menade på att 

det var en lärorik period där de fick konkreta råd angående hur man kan förbättra 

jämställdhetsarbetet i såväl förvaltning och i praktiken.  

  

Informant 2 berättade även att man i arbetet med jämställdhet har anlitat konsulter samt 

utvecklat metoder för att öka medborgardelaktigheten i kommunen. Bland annat genom att 

anordna trygghetsvandringar och arbeta med fokusgrupper men även genom att lyfta frågorna 

under samråd. Detta resulterade i nya perspektiv där man bland annat kunde utskilja hur 

kvinnor och män rör sig i staden. I Jönköpings översiktsplan (2016) kan man notera att 

kommunen framhåller att kvinnors och mäns upplevelser av offentliga miljöer kan variera. 

Samt att kvinnor i en högre utsträckning upplever otrygghet. Informant 3 redogjorde för hur 

kommunen bearbetar och sedan analyserar de resultat som framkommit av 

trygghetsvandringar i olika rum och platser i staden. Det insamlade materialet användes som 

underlag i kommande planer. Informant 2 beskrev även kommunens samverkan på såväl 

regionalnivå och på lokalnivå. Kommunen samarbetar bland annat med kvinno- och tjejjourer 

och deras bostadsbolag Vätterhem. För att undersöka vart kvinnor och män upplever 

otrygghet i bostadsområdena, skickar de ut enkäter till hyresgästerna för att sedan 

könsuppdelade insamlade enkäterna. Detta för att på ett effektivt sätt kunna analysera 

resultatet och göra insatser utefter det. 

  

I Jönköpings översiktsplan (2016) kunde man utläsa att kommunen jobbade för att skapa en 

blandad bebyggelse i alla stadsdelar och tätorter. En blandad bebyggelse ökar bland annat 

möjligheterna för människor att bo kvar i sitt närområde när behovet efterfrågas, då syftar 

man främst till den äldre befolkningen som efterfrågar närhet och tillgänglighet. Men även då 

en blandad bebyggelse främjar en mer integrerad, jämställd, trygg, levande och attraktiv stad. 

Detta diskuterade även informant 1 och 3 i respektive intervju. En blandad bebyggelse skapar 

korta avstånd mellan bostad, arbetsplatser, skolor och andra målpunkter, vilket möjliggör att 

människor kan resa kollektivt istället för att ta bilen. I Jönköpings översiktsplan (2016) 

framhöll kommunen att detta är av betydelse ur såväl miljösynpunkt och ur ett 

jämställdhetsperspektiv då samhället ska vara till för alla, även för dem som inte har tillgång 

till bil. Detta var någonting som även informant 4 påpekade. Det uppstår en "vinn-vinn 

situation" av att blanda in jämställdhetsfrågorna i miljöarbetet, genom att fokusera på att 

skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafik kan man planera bort bilen ur staden. 



 31 

  

Informant 2 belyste även det utvecklingsarbete som man inom Jönköpings kommun arbetar 

med just nu inom ärendeberedning. Utvecklingsarbetet syftar till att utveckla metoder och 

metodstöd i beredningen av ärenden. Genom att skriva vem man skriver för, vem som skall ta 

del av resultatet, vilka som har varit involverade i framtagandet samt dess konsekvenser för 

olika målgrupper. Arbetet syftar till att konkretisera olika sociala aspekter i planeringen samt 

göra jämställdhetsfrågor mer påtagliga och tydliga.   
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5. Analys 
I det här kapitlet gick vi in på djupet av det empiriska resultatet som samlades in, i relation 

med tidigare forskning och teori. De fyra teman som presenterades i tidigare kapitel, 

diskuteras och analyseras enskilt utifrån de teoretiska utgångspunkterna.  

  

5.1 Social hållbarhet  
I teorikapitlet beskrevs den sociala hållbarheten inom fysisk planering genom bland annat 

horisontella mål samt på vilket sätt den sociala hållbarheten är en viktig del i den fysiska 

planeringen.  

  

Agenda 2030 är ett horisontellt mål som togs upp i teorikapitlet under rubriken social 

hållbarhet och fysisk planering. Agenda 2030 var även något som informant 2 och 3 berättade 

om under intervjuerna. Informant 3 beskrev att de inom översiktlig planering arbetar mycket 

med Agenda 2030, dock nämns inte Agenda 2030 i Jönköpings översiktsplan (2016) en enda 

gång. I översiktsplanen (2016) beskrevs några nationella målsättningar, exempelvis nationella 

energipolitiska målen. I Agenda 2030, mål elva står det om stadsutveckling samt hållbara 

städer. I detta delmål står det hur innovativ och inkluderande stadsplanering behövs för att 

göra städerna säkra och hållbara i längden. I delmål fem i Agenda 2030 står det även om 

jämställdhet samt hur jämställdhet är en förutsättning för att uppnå social hållbarhet. 

Jämställdhet nämns dock i Jönköpings översiktsplan (2016) i bland annat Kapitlet "Trygghet 

och jämställdhet".  

  

Begreppet social hållbarhet har visat sig vara diffust och svårtolkat då det inte finns någon 

konkret definition. Informanterna svarade olika när de skulle förklara social hållbarhet, men 

kontexten var den samma. Några av begreppen som kom på tal när vi pratade om social 

hållbarhet var jämställdhet, jämlikhet, funktionsnedsättning samt integration. Dessa begrepp 

fanns även med i Jönköpings kommuns översiktsplan (2016). I teorikapitlet står det att en 

socialt hållbar stadsutveckling bör ta hänsyn till olika gruppers behov, att förutsättningarna 

för människors möten förbättras samt att jämställdheten mellan flickor och pojkar samt 

kvinnor och män främjas (Nyström & Tonell, 2012). Detta stämde överens med det 

informanterna sade samt vad som stod i översiktsplanen (2016). Den socialt hållbara 

stadsutvecklingen kännetecknar även en utveckling av staden mot ökad integration och 

minskad boendesegregation. Det stod om integration i Jönköpings kommuns översiktsplan 
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(2016) och integration var något informanterna berättade om. Exempelvis hur Jönköpings 

kommun fokuserade på att bygga hyresbostäder i privat ägda områden för att få ökad 

variation samt integration.  

  

Människors vardagsliv spelar en stor roll i hur den sociala hållbarheten appliceras på den 

fysiska planeringen (Nyström & Tonell, 2012). Detta var något informant 1, 2 och 3 berättade 

om. De berättade till exempel om hur tillgången till kollektivtrafik ser ut i ett område samt om 

det finns butiker, skolor och gång- samt cykelvägar. Detta är en viktig faktor att ta hänsyn till 

i den fysiska planeringen vilket även beskrevs i Jönköpings översiktsplan (2016). I 

översiktsplanen (2016) beskrivs den sociala hållbarheten utifrån trygghet och jämställdhet, 

barnperspektiv, integration och jämlikhet, tillgänglighet samt folkhälsa. Enligt Nyström och 

Tonell (2012) behövs dock mer kunskap än en insikt om den fysiska miljöns betydelse för 

trivseln i staden och detta var något informant två berättade om. Hen beskrev hur det behövs 

kvalitativa undersökningar för att få en djupare förståelse hur människor upplever en viss 

plats. 

  

5.2 Jämställdhet  
Delmål fem i Agenda 2030 är jämställdhet. Detta delmål syftar till att uppnå jämställdhet och 

beskriver hur jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Det uppnås bland annat 

när flickor och pojkar, kvinnor och män, har lika möjligheter samt makt att själva kunna 

bestämma över sina liv och bidra till samhällets utveckling (Regeringskansliet, 2015). Som 

tidigare nämnt nämndes jämställdhet i översiktsplanen (2016) men Agenda 2030 nämns inte 

alls, vilket kan vara nödvändigt, för att Jönköpings kommun skall få ytterligare kunskap och 

målsättningar att jobba mot.  

  

Trygghet och jämställdhet är under samma kategori i översiktsplanen (2016) och där beskrivs 

det att en utgångspunkt inom fysisk planering är att staden ska fungera för alla människor 

med olika behov, vilket är det jämlikhet menas med. Denna missuppfattning kunde vi även se 

när informant 1 och 3 beskrev jämställdhet. Jämställdhet syftar till skillnaden mellan män och 

kvinnor, medan informant 1 och 3 diskuterade hur alla oavsett kön, ålder och etnicitet ska ha 

samma tillgångar. Informant 1 pratade exempelvis om integration när frågan om jämställdhet 

dök upp. Informant 2 visade på en djupare förståelse för begreppet och diskuterade det ur ett 

intersektionellt perspektiv. Med hjälp av denna förståelse kan man påvisa att i en stad där 
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tjejer och kvinnor trivs, resulterar i en fungerande stad för alla. Detta stämmer överens med 

den feministiska urbanteorin då teorin lyfter fram de maktförhållanden som finns mellan 

könen i relation till det offentliga rummet (Listerborn, 2002).  

  

Enligt Friberg (2005) är jämställdhet av betydelse för den fysiska planeringen eftersom 

kvinnor och män upplever det offentliga rummet på olika sätt samt har olika rörelsemönster i 

staden. Detta stämmer även överens med den feministiska urbanteorin då den bland annat 

omfattar att kvinnors upplevelser av det offentliga rummet, skiljer sig från mäns (Listerborn, 

2002). Det är därför viktigt att offentliga rum i staden upplevs som trygga för både män och 

kvinnor. Informant 3 beskrev hur de genom att göra offentliga rum mer tillgängliga för alla 

människor i staden, men att detta kommer vara svårt att uppnå eftersom det är svårt att 

anpassa en stad efter alla människor.  

  

5.3 Jämställdhetsintegrering  
I Jönköpings översiktsplan (2016) kunde man utläsa att de syftade på att öka den blandade 

bebyggelsen i alla stadsdelar och tätorter, vilket även informant 1 diskuterade. Detta innebär 

att hänsyn tas till människors vardagsliv samt att det finns kunskaper om hur olika grupper 

utnyttjar samhället och det offentliga rummet. Tillskillnad från funktionalismen och dess 

funktionsuppdelning, vill man istället utveckla redan befintlig bebyggelse (Nyström & Tonell, 

2012). Det är en riktlinje och metod som såväl informanter och Jönköpings översiktsplan 

(2016) uppmärksammade, för att öka rörelsen och tillgängligheten i staden. Man såg även 

värdet i satsningen på kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Som tidigare nämndes i teorikapitlet, 

ligger stadsutformningen till stor grund för den upplevda trivseln i staden (Listerborn, 2002). 

Genom utvecklandet av stadens tillgänglighet och framkomlighet främjas inte bara den 

sociala hållbarheten i staden, utan även den ekologiska hållbarheten. Det är någonting som 

överensstämmer med det konkreta exempel som informant 4 tog upp, för att integrera 

jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen. I relation till den tidigare forskningen, 

som bland annat menar på att en socialt hållbar stadsutveckling bör beakta olika människors 

behov och förutsättningar, är denna satsningen valid. Då man ökar stadens integration och 

minimerar den funktionsuppdelade staden (Nyström & Tonell, 2012).  

 

Den feministiska urbanteorin kritiserar bland annat stadsutformningen för att orsaka och 

skapa obehagliga platser i det offentliga rummet (Listerborn, 2002). Detta är någonting man 
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försöker förhindra i Jönköping. Exempelvis genom benchmarking-samarbetet med Umeå 

kommun, vilket beskrevs av informant 2. Informanterna redogjorde även att de arbetar med 

verktyg som fokusgrupper, trygghetsvandringar, belysning och samråd. Genom att öka 

medborgardelaktigheten med dessa verktyg, kan man analysera resultaten och i ett senare 

skede använda det som underlag i planeringsprocesserna. Informant 2 förklarade även att man 

genom samarbetet med fastighetsbolaget Vätterhem kan påvisa var kvinnor och män upplever 

otrygghet, samt hur man utvecklat konkreta arbetssätt för att förebygga och motverka denna 

otrygghet. Denna undersökningsmetod kan direkt kopplas till den feministiska urbanteorin då 

man konkretiserade var, hur och när kvinnor respektive män upplever otrygghet (Short, 

2006). 

  

5.4 Prioriteringar  
I Jönköpings översiktsplan (2016) kan man utläsa att deras riktlinje är att all ny bebyggelse 

och exploatering skall ske på ett hållbart sätt, i relation till alla hållbarhetsvärden. Dock bör 

man ha i åtanke att översiktsplanen inte är ett juridiskt bindande dokument (SFS 2010:900, 3 

kap, 3 §). Vilket innebär att det som stod i översiktsplanen inte måste tas i beaktning. I 

resultatkapitlet påpekade samtliga informanter att det finns en medvetenhet angående 

jämställdhetsperspektivet i planeringsprocesserna. Dock menade somliga att arbetet inte är 

tillräckligt samt att de upplever svårigheter i att lyfta jämställdhetsfrågorna. Vidare menade 

samtliga informanter att andra hållbarhetsvärden prioriteras högre i planeringsprocesserna. 

Vilket bestrider riktlinjen i Jönköpings översiktsplan (2016), om att all nybyggnation ska 

tillgodose alla hållbarhetsvärden. En direkt konsekvens till att jämställdhetsvärdena inte 

beaktas i samma utsträckning är, vilket tidigare nämndes i teorikapitlet, att den rådande 

maktobalansen i samhället kvarstår (McDowell, 1999). I Plan- och bygglagen framgår det att 

en jämlik samhällsutveckling med goda sociala levnadsförhållanden skall främjas (SFS 

2010:900, 1 kap, 1 §). Vilket innebär att en demokratisk stad skall beakta både kvinnor och 

mäns intressen och inte ses som en ”man-made environment”, där kvinnor är sekundära 

brukare av staden (Listerborn, 2002).  

  

Informant 1 förklarade i tidigare kapitel att ekonomiska och ekologiska hållbarhetsvärden ofta 

prioriteras högre än de sociala. En av anledningarna till detta var bland annat att lagstiftningen 

och riktlinjerna är otillräcklig på området. Informanten menade på att det finns tydligare 

riktlinjer gällande exempelvis miljön. Jönköpings kommun har tagit fram olika strategier, 
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program och mål gällande jämställdhet. Dock upplevde samtliga informanter en otydlighet 

gällande hur det skulle konkretiseras i realiteten. Informant 1 och 2 påpekade att perspektivet 

inte prioriteras i samma utsträckning då det råder en underliggande press från såväl 

byggherrar och politiker, att förvaltningen skall leverera, både på ett kostnads- och 

tidseffektivt sätt. 

  

Informant 2 och 4 menade på att den sociala hållbarheten är en komplex fråga då den inte kan 

mätas på samma sätt som andra hållbarhetsvärden. Detta kunde vara en bakomliggande orsak 

till den upplevda svårigheten att implementera den i realiteten. Enligt den feministiska teorin 

bör man vara varsam i prioriteringen hållbarhetsvärdena. Då maktobalansen i samhället kan 

fortgå om jämställdhetsperspektiven inte beaktas i samhällsutvecklingen, i och med att olika 

intressen och grupper inte prioriteras lika högt som andra gör (Listerborn, 2002). 
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6. Slutsats   
I det här kapitlet avser vi att på ett klart och tydligt sätt koppla an till uppsatsens syfte och 

frågeställningar, genom att diskutera vad som uppkom i analysen. Då vi utgått från ett 

induktivt perspektiv är de slutsatser vi drar är kopplade till den insamlade empirin och tidigare 

forskning på området. Vi presenterar även förslag på andra kunskapsluckor och 

frågeställningar, som kan utforskas vidare i framtida forskning.  

 

Utifrån vad som framkom i analysen, kan vi se att Jönköpings kommun hade utvecklat ett 

flertal metoder och verktyg för en jämställd fysisk planering. Bland annat genom 

trygghetsvandringar, fokusgrupper, samråd och det utvecklingsarbete man genomfört med 

Umeå kommun. Med hjälp av dessa verktyg kan man sedan analysera resultatet, för att arbeta 

i förebyggande syfte och motverka otrygga platser i det offentliga rummet. Även i Jönköpings 

översiktsplan (2016) behandlas jämställdhetsperspektivet. Dock påpekade informanterna att 

riktlinjerna i Plan- och bygglagen är för bristfälliga för att kunna konkretisera och 

implementera jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen, vilket även vi anser är ett 

problem. Även om jämställdhetsperspektivet behandlas i Jönköpings översiktsplan (2016) 

anser vi att det finns okunskap inom området. Detta är en av anledningarna till att 

jämställdhetsperspektivet inte förverkligas i praktiken, till skillnad från exempelvis de 

ekologiska hållbarhetsvärdena.  

  

En annan anledning som vi uppmärksammade i analyskapitlet, var den allmänna okunskapen 

bland medmänniskor, politiker och andra sammansättningar av människor. Även om det fanns 

ett engagemang hos informanterna att arbeta för jämställdhetsintegrering, kvarstod det faktum 

att de följer direktiv från kommunpolitikerna. Att främja jämlika och goda 

levnadsförhållanden i planeringen, är en komplicerad uppgift. Det står klart att det är en 

nödvändig uppgift, men hur det skall förverkligas i praktiken är svårare att konkretisera. Då 

man syftar till att gynna så många som möjligt i planeringen, där flera olika perspektiv och 

värden skall beaktas, kan den sociala hållbarheten lätt hamna på efterkälken.  

  

Utifrån första frågeställningen kan vi konstatera att Jönköpings kommun arbetar för en 

jämställd fysisk planering. De har utvecklat metoder för att kunna verkställa det i praktiken, 

exempelvis trygghetsvandringar, samråd och benchmarking. Dock finns det andra 

prioriteringar som värdesätts högre. Det råder även en okunskap bland tjänstemännen, 



 38 

politiker och andra sammansättningar av människor samt bristande riktlinjer i Plan- och 

bygglagen.  

  

Enligt samtliga informanter finns det en medvetenhet kring begreppet jämställdhet och det är 

någonting som beaktas i den fysiska planeringen. Samtliga informanter är införstådda med 

Agenda 2030 och dess delmål att främja jämställdhet och social hållbarhet. Noterbart är dock 

att de horisontella målen inte belystes i Jönköpings översiktsplan (2016). Dessutom 

observerade vi under våra kvalitativa intervjuer att somliga informanter förväxlade begreppen 

jämställdhet, jämlikhet och social hållbarhet. Även om begreppen förklarades i Jönköpings 

översiktsplan (2016), registrerade vi en oklarhet gällande begreppens betydelse. Att 

informanterna inte var helt införstådda med vad begreppen innebär, kan enligt den 

feministiska urbanteorin, påverka stadsutvecklingen. Vi anser att om begreppen social 

hållbarhet och jämställdhet har en tydlig definition inom den översiktliga planeringen skulle 

det vara enklare att utforma den fysiska planeringen utefter dem. Detta skulle exempelvis 

kunna ske genom tydligare riktlinjer i Plan- och bygglagen. Även genom att behandla Agenda 

2030 och de delmål som berör social hållbarhet och jämställdhet, samt beakta det som 

målsättning i den översiktliga planeringen. 

  

Utifrån den andra frågeställningen skulle en jämställd fysisk planering bidra till 

samhällsutvecklingen, genom att samhällsplanerare då kan planera staden utefter en tydlig 

definition av social hållbarhet samt jämställdhet. Vi anser att bland annat de 

trygghetsvandringar som görs i Jönköpings kommun skulle komma och bli en självklarhet i 

processen. Detta skulle leda till en tryggare stad där det intersektionella perspektivet finns 

med i beaktningen. Genom att utforma den fysiska planeringen utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv där flickor och pojkar, kvinnor och män, har lika möjlighet att 

påverka den fysiska planeringens utformning, främjas en jämställd samhällsutveckling.  

  

Sammanfattningsvis anser vi att en precisering av jämställdhetsperspektivet behövs i 

kommunala riktlinjer så som i översiktsplaner och i Plan- och bygglagen. Vi bedömer att detta 

hade förenklat arbetet för en jämställd fysiska planering. Vi anser att dessa riktlinjer bör 

beaktas utifrån Agenda 2030, för att även arbeta mot globala horisontella mål i processen. 

Detta skulle främja en social hållbar utveckling samt en jämställd samhällsutveckling.  
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6.1 Framtida forskning 
För att skapa en mer nyanserad bild av den problematik som denna uppsats behandlat, kan 

kunskapsluckor täckas genom att genomföra fler intervjuer. Att vidareutveckla uppsatsens 

syfte ur andra perspektiv i fysiska planeringen, kan ge en klarare bild över hur 

planeringsprocesserna ser ut. Man kan exempelvis belysa hur olika maktperspektiv och 

strukturer förverkligas med hjälp av den fysiska planeringen. Vidare hade det varit av intresse 

att se hur en mindre eller större kommun arbetar med jämställdhet i den fysiska planeringen. 

Hur tolkar de jämställdhet och främjar dem jämlika och goda sociala levnadsförhållanden i 

sin fysiska planering? Vilka resurser, engagemang och villkor krävs för att göra detta. Något 

som hade varit utvecklande för studien, vore att undersöka hur man arbetar med 

jämställdhetsfrågor i framtagandet av detaljplaner samt granska de politiska 

ställningstagandena i detta arbete. Det här för att få en klarare bild av de olika processerna 

som den fysiska planeringen består av.  
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Bilaga 1 - Frågebatteri 
  

Vad är social hållbarhet för dig? 

 - Hur arbetar ni i Jönköping med den sociala hållbarheten i översiktsplanen? 

 - På vilket sätt ser man det i den fysiska planeringen? Finns det några konkreta exempel?  

  

Hur definierar du jämställdhet?  

- Tror du det är viktigt i den fysiska planeringen? Hur ser en jämställd stad ut för dig? –  

  

Hur tycker du man kan se det i Jönköping? Ser du några exempel på hur man kan 

förbättra tryggheten i staden?  

- Är Jönköping planerad för alla?  

- På vilket sätt?  

  

Hur kan du i din arbetsroll vara med och påverka jämställdheten i den fysiska 

planeringen?  

- Finns det något motstånd?  

- Hur då?  

  

Hur tycker du jämställdhet prioriteras i Jönköpings fysiska planering?  

- Finns det andra hållbara mål som prioriteras mer?  

- På vilket sätt?  

  

Finns det platser i Jönköping som inte är jämställt planerade?  

- Hur märks det?  

- Varför är det ett problem?  

- Vad kan man göra åt det?  
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Bilaga 2  
  

Under arbetets gång har vi uppsatsskrivare suttit tillsammans och skrivit uppsatsen. Vi har 

diskuterat, genomfört intervjuerna, analyserat resultat och kommit fram till slutsatsen 

tillsammans. För att underlätta arbetsprocessen har Ebba Bergsman fokuserat på bakgrund, 

problemformulering, litteraturgenomgång samt teori och Vendela Johansson har fokuserat på 

metodkapitlet. Vi vill poängtera att all framtagen fakta har skett tillsammans samt att vi båda 

har tagit lika mycket ansvar.  

 

 


