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Modernist mainstream planning historians have seen 

their subject as the profession and their object as 

describing and celebrating its emergence and 

achievements…If the subject of planning is the 

profession then only those who qualify as 

´professionals´ are seen as relevant historical agents. 

This approach has at least two significant limitations. 

The result is a narrative about the ideas and actions of 

white middle-class men, since women and people 

of color were, at least until recently, systematically 

excluded from the profession… And if the object of 

planning history is the emergence of the profession 

and its achievements, then there is the privileging of a 

heroic city (Planning as Progress) at the expense of 

any critical insight into or scrutinity of the actual 

practices of planning, including its knowledge bases. 

(Sandercock,1998, p. 7) 

 



Olika perspektiv 

 Ett genusperspektiv på vardagslivet 

 

 Ett intersektionellt perspektiv på vardagslivet 

 

 Ett jämställdhetsperspektiv 



Ett genusperspektiv 

 “. . . the allocation of distinctive attributes on the basis of 

sex/sexuality is a doing of gender. Gender differences 

between the sexes may thus be understood not as the 

natural order of things, but historically, culturally and 

socially created. Sexual differences play an important 

role in organizing social relationships and differences in 

power”. (Arora Jonsson, 2013, p. 31)  

 



Ett intersektionellt perspektiv 

 Vilka sociala (socio-ekonomiska) kategorier, om några, är 
representerade i det empiriska materialet? 

 Vilka kategorier saknas? 

 Finns det några observerbara explicita eller implicita 
antaganden om sociala kategorier och om relationer mellan 
kategorier? 

 Vilka identiteter framhävs och anses vara grunden för politiska 
aktioner och beslut? Negligeras vissa aspekter av identitet 
eller anses de vara oviktiga? 

 



Exempel 1 

 Är den kompakta staden resultatet av ett uppifrån-och-

ner-perspektiv?  

 

 



Exempel 2 

 Är eko-vänlighet/miljövänlighet skapat av den svenska 

medelklassens normer? 

 



Ett jämställdhetsperspektiv bidrar till ett 

vardagslivstänk i samhällsplaneringen 

 Kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv! 

  -         En jämn fördelning av makt och inflytande 

  -         Ekonomisk jämställdhet 

  -         En jämn fördelning av det obetalda hem- och 
       omsorgsarbetet 

  -         Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

 



Ojämställd planeringsprocess 

 Rationell planering råder ofta idag 

Det som traditionellt associeras till män och maskulinitet 
dominerar (offentlighet, tekniska lösningar, förvärvsarbete, 
ekonomisk tillväxt) 

 Översiktlig planering utan vardagslivsperspektiv 

Det som traditionellt associeras till maskulinitet behandlas i 
översiktsplanen. Människan syns inte alltid!( Förvärvsarbete, 
näringsliv, sysselsättning, infrastruktur) 

Det som traditionellt associeras till femininitet behandlas i 
detaljplanen (lokalt, privata, vård, service, omsorg) 

 Problematiskt: Eftersom ÖP sätter ramar för DP är det viktigt 
att redan i ÖP få in vardagslivets alla aspekter! 



Vardagslivet 

 



Planeringsprocessen 

 



Lövholmen 

 



Lövholmen 

 



Lövholmen 

 



Rumsliga och fysiska aspekter 

 En jämn fördelning av det obetalda hemarbetet 

 Ekonomisk jämställdhet 

 En jämn fördelning av makt och inflytande 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 



Planeringsprocessen 

En jämn fördelning av det obetalda hemarbetet 

En jämn fördelning av makt och inflytande 

 

 



Jämställd snöröjning i Karlskoga 

 

 http://youtu.be/f119I6FV324 
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