GENUSPERSPEKTIV I
SAMHÄLLSPLANERINGEN
Från teori till praktik

MÅLBILDER

För att överbrygga glappet mellan teori och praktik har ett antal målbilder definierats. De hjälper till att visa hur samhällsplaneringen konkret ska bidra till ett
jämställt samhälle och har valts ut med avsikt att vara relevanta för översiktlig
planering på landsbygd och i småsamhällen utifrån ett vardagslivsperspektiv.

Utifrån de definierade målbilderna analyseras Orust med avsikt
att skapa en djupare förståelse för teorins användning. Analysen
baseras på kartläggningen av Orust nuläge och kompletteras
med GIS-analyser, statistik och platsobservationer.

ANALYS

Tillgång till vardagsservice

Det här projektet tar avstamp i mitt eget personliga sökande efter verktyg att
adressera genus i arkitektur och planering, hur jag som arkitekt ska arbeta med
jämställdhetsfrågor. Trots att mycket bra finns skrivet om jämställdhet i den
byggda miljön upplever jag ett glapp mellan teori och och hur det kan tillämpas
i praktiken. Jag anar också en storstadsnorm där jämställdhetsdiskussionen
utgår från den tätbebyggda stadsmiljön.

Vardagsservice ska vara lokaliserad på ett sätt
som underlättar organisationen av vardagen
och minimerar tiden som spenderas på att
förflytta sig mellan olika punkter.

Statistik visar att kvinnor idag spenderar mer
tid på det obetalda arbetet än män, och i större
utsträckning har ansvar för de vardagliga sysslorna. Att minimera onödig tidsåtgång samt att
förenkla för en jämställd fördelning av arbetet är
därför viktigt för att skapa lika villkor för kvinnor
och män att delta på arbetsmarknaden.

Följande projekt syftar till att exemplifiera hur genusperspektiv kan integreras
i samhällsplaneringen, från teori till analys och strategi. Fokus ligger främst på
den översiktliga planeringen kontextualiserad i småsamhällen och på landsbygden.

Gång- och cykelvstånd till närmaste livsmedelsbutik

Tillgång till ungdomsservice
Ungdomsservicen ska vara lokaliserad på ett
sätt som möjliggör för ungdomar att själva
förflytta sig mellan hemmet och de olika funktionerna.

Att ungdomar själva kan förflytta sig innebär
en avlastning för föräldrarna och minskar den
tid de behöver lägga på att skjutsa i vardagen.
Statistik visar att kvinnor idag spenderar mer tid
på det obetalda arbetet än män. Att minimera
onödig tidsåtgång är därför viktigt för att skapa
lika villkor för kvinnor och män att delta på
arbetsmarknaden.
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Gång- och cykelvstånd till närmaste förskola
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Gång- och cykelvstånd till närmaste högstadieskola

Tillgängligt transportnät
Ellös

Transportnätet ska prioritera bra gång- cykel
och kollektivtrafiknät där tiden där tiden för
transport i vardagen minimeras.
Svanesund

Varekil

Statistik visar tydliga skillnader mellan kvinnor
och mäns transportvanor, till exempel har män
större tillgång till bil i sin vardag än kvinnor. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik är därför
viktigt både ur ett genus- och ett hållbarhetsperspektiv.

Antal bussavgångar per dygn som nås inom 30 minuters
gångavstånd eller 10 minuters cykelavstånd (2400m)
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Mollösund

Blandning av boendeformer
De bostäder som erbjuds ska vara en blandning av hyresrätter och småhus, en blandning
av ägandeformer så som hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter men också olika kooperativa upplåtelseformer.
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En obalans i blandningen av bostäder minskar
möjligheterna för dem som tjänar mindre att
bo var de vill. Ur ett genusperspektiv är detta
problematiskt eftersom tillgången på pengar är
ojämställt, och kvinnor tjänar mindre än män.

Ålderdomshem

Tillgång till mötesplatser

TEORETISK BAKGRUND - VARDAGSLIVSPERSPEKTIVET
Med vardagslivsperspektivet som utgångspunkt i planeringen synliggörs kvinnors traditionella erfarenhetsvärld och sätt att organisera vardagen. På detta sätt kan gömda antaganden
och strukturer som begränsar kvinnor i den offentliga miljön lyftas fram och den byggda
miljön kan underlätta för både kvinnor och män att delta i samhället på lika villkor och bidra
till lika möjligheter att kombinera familjeliv och arbete.

Analys av befintliga miljöer i anslutning till vardagsservice

Mötesplatser ska vara lokaliserade i nära
anslutning till vardagsservice så att många
människor passerar i vardagen.

Genom att människor möts i det offentliga
rummet kan normer och värderingar om
förhandlas. De offentliga mötesplatserna är en
arena där ojämställda normer i samhället kan
ifrågasättas och jämställda exempel bli synliga.
Mötesplatser är också viktigt för att stärka sociala
band och för att människor ska kunna organisera
sig och samverka för att lösa problem.

Varekil busstation

Svanesund livsmedelsbutik

Bilder från google street view
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STRATEGI

Analysen resulterar i ett antal strategier för hur Orust kan arbeta för en mer
jämställd byggd miljö. Avsikten är att skapa en djupare förståelse för teorins
användning genom att exemplifiera hur strategier kan formuleras för att uppnå
definierade målbilder.

PROBLEM

HUVUDSTRATEGI

Frånvaro av vardagsservice i inlandet med
för ökad tidsåtgång för det obetalda arbetet
och förhindrar att ojämställda strukturer
bryts.

Öka tillgången till vardagsservice för
boende på landsbygden genom att skapa fler
kluster av vardagsservice.
Förenkla för en jämställd fördelning av de
obetalda arbetet genom att lokalisera nya
kluster i viktiga knutpunkter.

Kluster av vardagsservice i nära anslutning
till var kvinnor arbetar försvårar en jämställd
fördelning av det obetalda arbetet.

STRATEGI STEG ETT
Underlätta för boende på landsbygden
genom att befintliga verksamheter erbjuder
tjänster så som exempelvis hemkörning
av livsmedel, hemkörning av barn från
förskolan och mobila butiker.

REFERENSER
Mobil livsmedelsbutik i Skåne. Butiken
behöver ingen personal då kunder
betalar via en app vilket gör att den kan
vara öppen dygnet runt. Då butiken
behöver fyllas på kan den köras till ett
påfyllnadslager.

Gång- och cykelvstånd till närmaste grundskola

Foto: Moby Mart / Sydsvenskan

Högstadieskolor och fritidsgårdar centraliserade till Henån och Svanesund medför
ökad tidsåtgång för det obetalda arbetet och
förhindrar att ojämställda strukturer bryts.

Öka möjligheten för fler ungdomar att själva
transportera sig i vardagen genom att planera
för en skola på västra Orust samt att skapa
fritidsgårdar och mötesplatser för unga med
jämn spridning ver Orust.

Öka tillgången till mötesplatser för unga
boende på landsbygden genom att låte befintliga verksamheter ha mobila enheter som
kan befinna sig på olika platser olika dagar i
veckan.

Mobil fritidsgård i Kristianstad. Minibussar fylls med aktiviteter och åker
sedan ut till olika platser varje dag. Aktiviteterna utförs utomhus, under väderskydd så som tält eller i lånade lokaler.

Gång- och cykelvstånd till närmaste fritidsgård
Foto: Per Lundberg/Sveriges Radio

Stora brister i cykelnätet och begränsade
kollektivtrafikavgångar försvårar att använda
cykel- och kollektivtrafik som färdmedel i
vardagen och medför stora begränsningar för
de som inte har tillgång till bil.

Skapa möjlighet att använda cykeln som
huvudsakligt transportmedel genom att
utforma cykelbanor längs med huvudnätet
för bil och skapa ett trafikrum där cykeln har
högsta prioritet.

Skapa möjlighet att kombinera kollektivoch cykeltrafik i vardagen genom att omprioritera fördelningen i gaturummet och ge
cykeln mer utrymme på befintliga landsvägar
utifrån viktiga hållplatsnoder.

Två-minus-ett-väg i Nedeländerna.
Befintliga landsvägar görs om så att
biltrafiken endast har ett körfält och
cykeln har två körfält på vardera sida.
Bilar får därmed mötas på cyklisternas
villkor, eftersom bilen då behöver köra
på cykelbanan.

Befintliga cykelvägar
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Foto: Vispop / Min husvagn och jag
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Blandining av ägandeform

Blandining av småhus och

(SCB, 2016b)

flerbostadshus (SCB, 2016b)

Brist på flerbostadshus och andra alternativ till småhus medför att personer med
begränsad ekonomi har svårt att hitta bostad.
Hög andel fritidsboende, speciellt på västra
Orust, trissar upp bostadspriserna och förhindrar personer med begränsad ekonomi att
bosätta sig här.

Öka möjligheterna för människor att bo
var de vill genom att skapa hyresrätter och
kooperativa hyresrätter lokaliserade centralt i
samhällen såväl som på landsbygd och västra
Orust.
Möjliggör alternativ till de traditionella
boendeformerna så som kollektivhus i vilka
de boende hjälps åt med vardagslivet.

Skapa intressegrupp för kollektivhus på
Orust och utmana en detaljplan för att skapa
möjligheter att bygga ett kollektivhus.

Sofielunds kollektivhus i Malmö från
2014. Syftet med huset är uppmuntra
till kontakt mellan grannarna och
grannsamverkan av olika slag för att
underlätta vardagslivet. De boende har
tillgång till gemensamma utrymmen så
som ett storkök med matsal där gemensamma middagars lagas, barnrum,
verkstad och mycket mer.

Foto: Kollektivhus / KiM

Avsaknad av mötesplatser i anslutning till
funktioner som många människor passerar
i vardagen förhindrar värdefullt utbyte av
erfarenheter mellan människor.
Bildominerade miljöer som inte uppmuntrar
till vistelse i det offentliga rummet.

Ellös busstation

Utforma miljöer i anslutning till vardagsservice och kollektivtrafik i mänsklig skala
där möten mellan människor möjliggörs och
vistelse uppmuntras.

Skapa temporära mötesplatser till låg
kostnad för att testa olika platsers potential
för vardagliga möten, exempelvis omvandla
en parkeringsplats till park eller skapa sittplatser av återvunnet material.

En parkeringsplats som omvandlats
till sittplatser. Effektivt sätt att öka den
mänskliga närvaron i en bildominerad
miljö samt att uppmärksamma bilens
utrymme i stadsrummet.

Foto: Landskapsarkitekt / Tumblr
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