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Sammanfattning

Denna uppsats behandlar genusaspekter på klimatanpassning. Dessa frågor undersöks med hjälp av 
ekofeminsm. Kopplingen mellan genus och klimat består av det faktum att kvinnor i Sverige kör mindre 
bil än män, och att kvinnor i utvecklingsländer är mer utsatta vid de naturkatastrofer som blir vanligare 
vid en global uppvärmning. Studien utfördes i Huddinge kommun, en förortskommun till Stockholm, 
dels genom att intervjua personal i kommunens förvaltning, dels genom att intervjua en genusvetare. 
Resultatet baseras även på en deltagande observation av möten i samhällsbyggnadsnämnden i 
kommunen. Slutligen utfördes även en ordsökning för att finna genusrelaterade ord i de dokument som 
behandlar klimatanpassning i Sverige och fysisk planering i Huddinge. 

Resultaten analyseras med hjälp av ekofeminismen, en idétradition som menar att strukturer i samhället 
förtrycker både kvinnor och naturen och att detta förtryck har djupa rötter i den västerländska 
idéhistorien. Ekofeminismen är intressant för kopplingen genus─klimat, eftersom den belyser detta 
dubbla förtryck. Ekofeminismen är även intressant för syntesämnet geografi, då den i likhet med 
geografin ser de övergripande sammanhangen av globala frågor. Eftersom klimatfrågan är den största 
globala frågan på jorden, kan geografins syntes av naturvetenskap och samhällsvetenskap bidra till 
lösningen på klimatproblematiken.

Resultaten pekar på att det finns både en genusmedvetenhet och en klimatanpassningsmedvetenhet hos 
tjänstemännen i kommunen. De två frågorna är dock inte sammankopplade i någon nämnvärd 
utsträckning. Det finns en skillnad mellan mäns och kvinnors beteende och vilja att välja att transportera 
sig med bil. Klimatanpassningen i Huddinge består mycket av att satsa på gång─, cykel─ och 
kollektivtrafik. En klimatanpassning som inte tar hänsyn till genusaspekter kan komma att både öka och 
bidra till att behålla de skillnader som finns mellan mäns och kvinnors förutsättningar i samhället, både 
på global och på lokal nivå.  
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Summary in english

The essay deals with gender aspects on climate change adaption. The aspects consist of the fact that 
women in Sweden drive cars less than men, and that women in the developing world are more affected 
by natural disasters arising from global warming. This study was carried out in the municipality of 
Huddinge, a suburb to Stockholm, by interviewing one Agenda 21 coordinator, one planner and one 
student in genderstudies. I also attended a meeting in the Committee for built environment in the 
Huddinge Municipality, to ask the politicians questions and observe gender structures during the 
meeting. The results also consist of a search for gender-related words in the documents used in the 
essay. 

The results are analysed using ecofeminsim, a theory that connects woman subordination and 
environmental destruction. According to ecofeminists these issues are both caused by patriarchal 
structures formed in western society during the scientific revolution. Ecofemisnim is of interest for 
geography, as both these deals with theories connecting processes on global issues. To solve the climate 
change─problem, geography could play an important role in connecting natural science with social 
science

The results are that there are insights into both gender awareness issues and into climate adaption issues 
among the civil servans in Huddinge Municipality, but these two issues are not connected to each other. 
The work carried out to adapt the municipality to a warmer climate consists of working towards more 
walking, cycling and public transport. It is important to consider gender issues in climate change 
policies on all levels.
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1 Inledning

I boken Planeringens utmaningar och tillämpningar redigerad av Gunnel Forsberg framkommer att två 
av målen med Sveriges samhällsplanering är att den skall vara jämställd och hållbar.1 I denna uppsats 
vill jag undersöka hur man på kommunal nivå arbetar med att nå dessa mål. Det har skrivits en del om 
att föra in genus och jämställdhet i samhällsplaneringen. Hållbarhet och jämställdhet tillhör 
honnörsorden i dagens samhälle. Jag kommer i denna uppsats att belysa hur män och kvinnor utgör 
olika miljöbelastning när det gäller persontransporter, samt hur män och kvinnor påverkas olika av en 
klimatförändring. Uppsatsen är tänkt att vara ett bidrag till genusgeografin. 

1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att studera kopplingen mellan genus och klimat samt att undersöka om denna 
koppling används inom den fysiska planeringen på det lokala planet inom Huddinge kommun när 
samhället skall anpassas till ett förändrat klimat.

1.2 Geografiskt problem

Vi har en klimatförändring på gång som kommer att påverka stora delar av jordens befolkning på olika 
sätt. Geografiskt sett har det skett en förändring i samspelet mellan natur och kultur. Det postmoderna 
samhället har inneburit ökad mobilitet jämfört med tidigare samhällen. Vi vill resa och uppleva världen, 
och i dagens samhälle har alltfler fått denna möjlighet. Detta är givetvis positivt, men ställer också till 
problem för miljön. Ekofeminister menar att det är samma strukturer som styr både kvinnoförtryck och 
miljöförstöring. För att få en jämställd och hållbar värld måste båda dessa uppmärksammas. Tranporter 
är ett exempel på en rumslig process där kvinnor och män enligt vissa studier beter sig olika och tar 
olika hänsyn. Tar man hänsyn till denna skillnad i samhällsplaneringen? Det har historiskt sett varit män 
som planerar samhället efter manliga behov. Gäller detta fortfarande? Hur skall en jämställd planering 
gå till? Finns det kopplingar mellan jämställdhet och hållbarhet? Varför är genus viktigt i klimatfrågan? 
Ämnet väcker många frågor. Jag har valt att fokusera på följande frågeställningar:

1.3 Frågeställningar

Hur ser genuskopplingen ut vid anpassning till klimatuppvärmningen genom transportval?
Har Huddinge en genusmedveten och klimatanpassad planering?
Hur skall en framtida genusmedveten och hållbar planering se ut?

1.4 Avgränsning

Uppsatsen är avgränsad till att behandla klimatanpassning i planeringen i Huddinge. Undersökningen av 
Huddinge utgår från de transportgeografiska processer som bidrar till klimatförändringen.

1.5 Metod
1 Forsberg,  2005
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Uppsatsen bygger på både kvalitativ och kvantitativ metod. Den teoretiska delen baseras på 
litteraturstudier med inriktning mot feministisk geografi. Den kvalitativa delen inkluderar dels 
semistrukturerade intervjuer med två tjänstemän i Huddinge kommun och dels en intervju med en 
studiekamrat med en Fil.kand. i genusvetenskap.

Resultatet baseras även på strukturerad observation av två möten i samhällsbyggnadsnämnden i 
Huddinge kommun och frågeställning till nämndens politiker under det första mötets frågestund. Under 
det andra mötet gav jag mig inte tillkänna. En avslutande del av resultatet utgörs av en kvantitativ 
dokumentanalys för att undersöka genuskopplingen vid klimatanpassning. Denna analys utgörs av en 
genomsökning av förekomsten av genusrelaterade ord i de dokument, rapporter och uppsatser som 
använts i uppsatsen. Urvalskriteriet för dokumenten har varit deras relevans för uppsatsens 
studieområde. 

Fältarbetet utfördes över nästan ett års tid. De inledande intervjuerna skedde i december 2008, liksom 
det första observerande deltagandet på samhällsbyggnadsnämndens möte. Det andra observerande 
deltagandet skedde i maj 2009, och den avslutande intervjun med en genusvetare i september 2009. 
Resultatet av ordsökningen har utökats under arbetets gång, då flera nya dokument utkommit. Ett 
exempel är Agenda 21─dokumentet som låg ute på remiss under de första intervjuerna och under 
uppsatsarbetets slutprocess publicerats på Huddinge kommuns hemsida.

För att analysera resultatet används ekofeministisk teori. Maria Mies skriver i boken Ecofeminism att 
feministisk forskning kräver medveten partiskhet istället för den klassiska värderingsfria forskningen. 2 

Detta innebär att forskaren måste se sin egen roll i det vetenskapliga tillvägagångssättet och inte bara 
producera åskådarkunskap. Metodiskt innebär detta att jag problematiserar min egen roll i uppsatsens 
genomförande. Det egna jaget är undersökningsverktyg under fältarbetesprocessen och därför spelar 
mina filosofiska övertygelser in för uppsatsens tillblivande. Ett grundantagande jag gjort i uppsatsen är 
att det finns patriarkala strukturer i samhället som spelar in även på samhällets klimatanpassning.

1.6 Källor och källkritik

Litteraturen är vald utifrån tillgänglighet och lämplighet för att motsvara uppsatsens syfte. Anledningen 
till att den naturvetenskapliga bakgrunden i stor utsträckning bygger på Bernes bok är att jag funnit den 
ge en utmärkt översikt av ämnet klimatförändring.

Det egna källmaterialet består dels av intervjuer med två medarbetare på Huddinges miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning samt intervju med en genusvetare. De två personerna på Huddinge 
kommun fick jag kontakt med efter att ha skrivit en allmän förfrågan till förvaltningen. Den andra 
intervjun blev mycket kort på grund av informantens tidsbrist. Informationen dessa informanter bidrog 
med begränsas av deras kunskaper och ansvarsområden. I sin tjänsteutövning har de fått vissa insikter 
och kunskaper som varit till nytta för mig, men som är präglade av vad de arbetar med. Valet av en 
genusvetare som intervjuobjekt för den tredje intervjun gjorde jag i arbetets slutfas för att förtydliga 
kopplingen mellan genus och klimat. 

Den andra delen av det egna källmaterialet utgörs av deltagande vid den del av mötena i 
samhällsbyggnadsnämnden som var öppet för allmänheten och av svar på frågor från mig under den 
inledande frågestunden. Att det blev samhällsbyggnadsnämnden och inte miljönämndens möte som 
studerades berodde på att miljönämndens möte var inställt. En uppföljning genomfördes i maj 2009. 

2 Mies & Shiva, 1996, sid. 38 
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Denna del av resultatet baseras således på två möten i samhällsbyggnadsnämnden, vilket inte behöver 
vara representativt för kommunen som helhet. Viss indikation går dock att få även utifrån enbart två 
sammanträden.

Den sista delen av det egna källmaterialet utgörs av sökningar på genusrelaterade ord i de dokument 
som behandlar planering och klimatanpassning som använts i uppsatsen. Här utgör ordval och val av 
dokumenten en eventuell styrning av resultatet från min sida.

1.7 Begreppsförklaringar

Jämställdhet = samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter för både män och kvinnor
Genus = social process som tillskriver människor, ting och förhållanden könsegenskaper, det vill säga 
maskulint, manligt, feminint eller kvinnligt 
Feminism = ”kamp för lika rättigheter”
Ekofeminism = ”samlingsbenämning på de feministiska grupper som sätter miljön i centrum”
Patriarkat = ”samhällsvetenskaplig benämning på sociala system inom vilka kvinnor är underordnade 
män”
Fysisk planering = ”verksamhet som syftar till att förutbestämma samhällets framtida handlande 
genom att avgöra hur mark och vatten skall användas i tid och rum”
Samhällsplanering = ”riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer och miljö”
Diskurs = samtal, helhet av sammanhängande uttryck inom ett område. 
Källor: Nationalencyklopedins internetversion 3

3 www.ne.se
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2 Teori 

Detta avsnitt kommer att behandla den teoretiska ansatsen för uppsatsen. I den första delen kommer jag 
att beskriva den feministisk-geografiska teoribildning som ligger till grund för denna uppsats. Den andra 
delen behandlar ekofeminismen som teori.

2.1 Feministisk geografi

Feministisk geografi uppstod inom kulturgeografin under 1970-talet. Inom naturgeografi 
uppmärksammas fortfarande inte genusaspekter i forskning. Detta beror på att studieobjekten är 
naturens processer. Inom kulturgeografin framkom en reaktion mot att människor framställdes som 
könlösa och begreppet genus infördes i forskningen. Genus innebär socialt kön på svenska och används 
för att beskriva både sociala och rumsliga företeelser. Feministiska kulturgeografer har dels fört in 
kvinnors erfarenheter i geografiska studier, och dels kritiserat kulturgeografins vetenskapsteori för att ha 
en manligt präglad diskurs.4 Feminister inom geografin uppmärksammade tidigt att genusrelationer 
varierar i rummet, inte bara över tid. 5

Feministisk geografi bygger på feministisk teori. Centralt i feministisk teori är att det historiskt sett har 
funnits, och fortfarande finns, en ojämlikhet i maktrelationerna mellan män och kvinnor. Det 
förekommer fortfarande rumsliga föreställningar om att hemmet är kvinnans rum mer än mannens. 
Dessutom kan offentliga rum anses kodade utifrån en heterosexuell och manlig norm. En ytterligare 
aspekt av kön och rum-relationen är att ge kön åt ting och naturen. Till exempel ses naturen ofta som en 
kvinnlig moder jord, medan bilar och motorcyklar ses som manliga attribut. Gren & Hallin skriver:

”Sammantaget illustrerar ovanstående att både rum och sociorumsliga praktiker är intimt relaterade 
till den sociala konstruktionen av genus och att rum sällan kan betraktas som könsneutralt kodade” 6 

Enligt geografen Joni Seager visar litteraturen att män och kvinnor har olika upplevelser av samma 
miljö. 7 Ett exempel är kvinnors rädsla för kriminalitet på offentliga platser. De flesta undersökningar 
som gjorts om miljöuppfattningar visar även de upp en genusskillnad. Kvinnor är dessutom mer positiva 
till hårda miljölagar och är mer bekymrade över miljötillståndet i världen än män. 8

Denna uppsats utgår från mig som geografistudent och präglas av min filosofiska grundsyn. Från ett 
naturvetenskapligt perspektiv tror jag att naturen går att studera objektivt, men jag är även påverkad av 
konstruktivistiska idéer från samhällsvetenskaperna. Att kombinera dessa två synsätt är problematiskt. 
Klimatförändringar finns som mätbart fenomen, medan genusperspektiv är mer beroende av vilket 
synsätt som intas gentemot verkligheten. Feministisk kunskapsproduktion kännetecknas av viljan att 
förändra förhållandet att kvinnor är underordnade män, medan klimatforskning söker ta reda på hur det 
verkligen är. Naturvetenskapen har därför andra sanningsanspråk än feministisk teori. En del feministisk 
teori gör grundantagande att det finns patriarkala strukturer på alla nivåer i samhället. Ett syfte med 
uppsatsen är att identifiera dessa på lokal nivå i det kommunala planeringsarbetet.

4 Gren-Hallin, 2003, sid 162
5 Massey,  1994, sid 178
6 Gren-Hallin, 2003, sid 165f
7 Domosh-Seager, 2001, sid 184 & 188
8 Domosh-Seager, 2001, sid 184 & 188
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2.2 Ekofeminism

En gren inom feminismen som försöker förklara denna genusskillnad när det gäller förhållandet till 
miljön är ekofeminismen. Ekofeminister hävdar att kvinnor av idag är mer vårdande och att denna 
egenskap spiller över till att även vilja vårda miljön. Vissa hävdar att kvinnors vårdande egenskaper är 
medfödda, andra att de är socialt betingade.9 

Ekofeminismen hävdar även att förtrycket av kvinnor och förtrycket av naturen hänger ihop. Enligt 
vetenskapshistoriken Carolyn Merchant är den västerländska historien präglad av ett patriarkalt 
dominanstänkande kring både kvinnor och natur. Ekofeminister anser att mäns dominans över kvinnor 
måste upphöra för att människans dominans över naturen skall kunna försvinna. Ekofeminismen kan ses 
som både normativ, d.v.s. beskriver hur det bör vara, och deskriptiv, d.v.s. beskriver hur det är. En 
annan viktig aspekt av ekofeminismen är att den tar avstånd från dualism. Att indela verkligheten i 
motsatspar har varit ett genomgående inslag i den västerländska vetenskapshistorien, vilket 
ekofeminister ser som en bidragande orsak till världens problem. I och med att allting måste ses som 
antingen eller, förloras ett holistiskt synsätt där ingen måste dominera över någon annan. Om dualismen 
avskaffas, avskaffas även enligt detta synsätt både mäns dominans över kvinnor och människans 
dominans över naturen.10 

En komplicerande faktor för en ekofeministisk världssyn är det faktum att den ändå bygger på 
motsatsparet kön/genus. Kön beskrivs ofta som biologiskt kön medan genus är de könsegenskaper som 
tillskrivs människor, ting och förhållanden genom sociala processer. Judith Butler, som inte tillhör 
ekofeministerna, motsätter sig dock denna uppdelning i sin bok Genustrubbel, där hon menar att även 
begreppet kön är kulturellt konstruerat. 11 Detta skulle innebära att begreppet genus inte förhåller sig till 
kulturen som kön till naturen.

Ekofeminismen är inte en klart avgränsad teoribildning. Det finns dock vissa gemensamma intressen hos 
ekofeminister. Dessa är att:12

- Tydliggöra rollen av genus, klass och etnicitet när forskaren förmedlar hur människor lever i och med 
lokala miljöer.

- Undersöka hur uppfattningar och värderingar kring relationen människa─miljö förmedlas genom 
genusglasögon och skapas av könsroller och antaganden.

- Undersöka könsfördelningen hos politiska, ekonomiska och ekologiska institutioner som agerar inom 
miljösektorn.

- Undersöka samband mellan system för förtryck och dominans.

Ekofeminismen som teoribildning står inte avskiljd från andra samtida teorier. En viktig influens är 
post-modernismen, vilken innebar en attack på den tidigare traditionen av västerländsk vetenskap med 
dess höga sanningsanspråk och tro på förnuft och objektivitet. Postmodernisterna förkastade 
allomfattande teorier som förklarar världen som varande på ett enda sätt.13

9 Domosh-Seager, 2001, sid 188f
10 Hedström, 2007, sid 30-37
11 Butler, 2007, sid 56f
12 Domosh & Seager, 2001, sid 192f
13 Gemzöe, 2002, sid 131ff
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Det går att se ekofeminismen som en sådan allomfattande förklaringsmodell, som gör anspråk på att 
förklara och förändra världen. Å andra sidan har ekofeminismen vuxit fram under den postmoderna eran 
då världen krympt, rummets friktion minskat och den sociala interaktionen mellan människor ökat. 
Detta krympande av den mentala världen ger feministiska geografer i västvärlden problem när de skriver 
om tredje världens kvinnor. Man kan lätt tro att vi alla lever i den postmoderna globaliserade världen, 
men för många fattiga kvinnor är inte detta fallet.14 

14 Flowerdew, 1997, sid 25ff
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3 Klimat och genus

Geografi är ett syntesämne som rör kopplingen mellan natur och kultur. Naturen utgörs i det här fallet av 
klimatförändringen, medan kulturen utgörs av den genusmedvetna samhällsplanering som eftersträvas. 
Naturgeografin är både en gren av geovetenskapen, det vill säga läran om jorden, och en av de två 
inriktningarna inom syntesämnet geografi. Den naturgeografiska bakgrunden kommer inte först för att 
den på något vis är viktigare än den kulturgeografiska, utan för att den fanns på jorden innan människan 
omformade naturen genom samhälleliga processer i rummet. Både klimatförändring och 
samhällsplanering är exempel på de geografiska processer som ständigt formar och formas av de 
geografiska betingelser som råder vid en viss tidpunkt. Om naturgeografiska processer innebär 
förändring av naturen och kulturgeografiska processer innebär förändring av samhället, är kopplingen 
dem emellan det som utgör kärnan i geografiämnet. 

3.1 Naturgeografisk bakgrund

3.1.1 Klimatförändring i historien

Klimatförändringar har varit en naturlig del av jordens historia ända sedan den bildades. För cirka 650 
miljoner år sedan tros hela jorden ha varit täckt av snö och is och när dinosaurierna vandrade på jorden 
var klimatet mycket varmare än idag. De senaste årmiljarderna har kalla epoker återkommit med några 
hundra miljoner års mellanrum. För 40-50 miljoner år sedan började temperaturen på jorden att sjunka 
efter en period av varmare klimat. I samband med temperaturförändringar har CO2-halten i atmosfären 
varierat. 15

Det finns många faktorer som påverkar förändringar i klimatet. En är astronomiska faktorer. Hit hör 
förändringar i solens aktivitet, men även förändringar i jordens bana kring solen och förändringar i 
jordaxelns lutning. Solinstrålningen varierar enligt Milankovic-cykler. Med en period på 110 000 år 
varierar jordens ellipsoida bana kring solen mellan sina ytterligheter. Var 40 000:e år varierar jordaxelns 
lutning mellan 22 grader och 24,5 grader. Ju större vinkeln är desto större blir skillnaderna mellan vinter 
och sommar. 16 En ytterligare cykel är förändringen av riktningen på jordaxeln, vilken varierar med en 
regelbundenhet på 20 000 år. Tillsammans kallas dessa tre cykler för Milankovic-cykler. 17

Andra naturliga faktorer som påverkar jordens klimat är vulkanutbrott och plattektonik. Kontinenternas 
vandring över jordytan påverkar hur mycket snö och is som ansamlas på land. Endast om det 
förekommer både land och hav nära polerna kan stora snö- och ismassor ansamlas och bilda inlandsisar. 
Höga bergskedjor påverkar luftmassornas strömningar vilka är en förutsättning för det klimat som finns 
på jorden. 18 Vulkanutbrott ger ofta tillskott av aerosoler till atmosfären. Dessa påverkar utbytet av 
solinstrålning och infraröd strålning. Beroende på de platsspecifika egenskaperna verkar aerosolerna 
antingen avkylande eller uppvärmande på klimatet. Stora vulkanutbrott verkar nedkylande på klimatet. 
19

Under vår nuvarande geologiska period kvartär har det funnits ett tjugotal istider, mellan vilka det har 
förekommit varmare mellanistider, så kallade interglacialer. 20 För tillfället är jordens klimat inne i en 

15 Bernes, 2007, sid 27
16 www.ne.se, sökord: klimatförändringar 
17 Bernes, 2007, sid 18
18 Bernes, 2007, sid 28
19 www.ne.se, sökord: klimatförändringar
20 Bernes, 2007, sid 29
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mellanistid, det vill säga en tillfällig varmperiod omgiven av en istidsperiod.21 Människans utbredning 
över jorden de senaste 100 000 åren har i stor grad påverkats av klimatförändringar. 22

3.1.2 Klimatförändring i nutid

De senaste 1000 åren inleddes med en varmperiod på några hundra år. Under medeltiden blev det 
kallare igen och åren 1430 -1850 kallas ofta för lilla istiden. Glaciärer i Skandinavien och Alperna växte 
sig då större och vindströmmar i lufthavet gjorde Europas vintrar kalla.23

Sedan temperaturmätningar började har medeltemperaturen på jorden varierat som följer:

Bild borttagen pga upphovsrättskäl

Fig. 1. Diagrammet visar temperaturvariationer globalt sett sedan mätningar inleddes. Nollvärdet 
beräknas som medelvärdet mellan 1960 och 1999, vilket är det medelvärde som är normen vid 
väderrapporter från SMHI.  Källa: www.ne.se, sökord: klimatförändringar

Som Figur 1 visar har det skett en uppvärmning de senaste 100 åren. Till skillnad från tidigare 
klimatförändringar är denna uppvärmning ovanligt stor och snabb. Vid början av 2000-talet hade 
medeltemperaturen på jorden höjts med 0,76 grader jämfört med mätningarna under senare delen av 
1800-talet.24

Den förhärskande idén inom vetenskapssamhället är att denna uppvärmning beror på en ökande 
växthuseffekt på jorden orsakad av människans utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Ruddiman et al. 
framför hypotesen att människan började påverka klimatet redan för 8000 år sedan, då människor 
började svedjebränna skog för jordbruk och boskapsskötsel.25

Växthuseffekten innebär att gaser absorberar värmestrålning från jordytan och värmer upp atmosfären. 
Till de växthusgaser som har denna absorberande effekt hör bland annat koldioxid (CO2), metan (CH4), 
dikväveoxid (N2O), ozon (O3) och vattenånga (H2O). CO2-halten i atmosfären låg på 1800-talet på 280 
ppm (part per million) och är idag 380 ppm. Människan har påverkat luftens atmosfärsammansättning 
dels genom att släppa ut växthusgaser via förbränning, men även genom sitt sätt att bruka åkrar, skog 
och annan mark.26

Idén om växthuseffekten och mänsklig klimatpåverkan kom tidigt. Redan i slutet av 1800-talet 
beräknade svensken Svante Arrhenius hur förändringar av koldioxidinnehållet i atmosfären skulle kunna 
förändra temperaturen på jorden. Hans slutsatser byggde givetvis på kunskap från tidigare forskare, men 
hans slutsatser glömdes snart bort. Inte förrän FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel for 
Climate Change) bildades 1988 började idén vinna mark. 1990 slog IPCC fast att utsläppen av 
växthusgaser kommer att medföra ett varmare klimat. Sedan dess har det forskats och ifrågasatts mycket 
kring frågan, men 2007 har den mesta osäkerheten kunnat undanröjas och IPCC bedömer läget i sin 
fjärde utvärdering:27

21 Nationalenyklopedin, klimatförändingar, www.ne.se
22 Berg,  2005
23 Nationalencyklopedin, klimatförändringar, www.ne.se 
24 Bernes, 2007, sid 36
25 Ruddiman,  et al. 2005
26 Bernes, 2007, sid 54f
27 Bernes, 2007, sid 56f
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”mycket sannolikt att huvuddelen av den uppvärmning som ägt rum sedan 1950 har orsakats av ökande 
halter av växthusgaser i atmosfären” 28

CO2 är den gas vars halt ökat mest i atmosfären sedan förindustriell tid, cirka 60 %. Metan och 
dikväveoxid står tillsammans för en fjärdedel av haltförhöjningen och resterande andel består av bland 
annat ozonnedbrytande ämnen som freoner. Bland globala utsläpp står CO2 för 75 % av utsläppen, i 
Sveriges är CO2:s andel närmare 80 %. De olika gaserna bidrar olika mycket till växthuseffekten. Metan 
är till exempel 25 gånger mer effektiv som växthusgas än CO2, men utsläppen av CO2 är mycket större.29

Hur stor den framtida globala uppvärmningen kommer att bli beror således både på hur mycket 
växthusgaser människan kommer att släppa ut i framtiden, men även på vilka gaser. Det finns olika 
framtidsscenarion för klimatet om hundra år, beroende på hur mycket växthusgaser vi kommer att 
släppa ut i framtiden. Intervallet varierar mellan 1,1 till 6,4 grader varmare medeltemperatur på jorden år 
2090.30

3.1.3 Effekter i naturen

En ökad medeltemperatur på jorden leder till ökad isavsmältning med en havsytehöjning som följd. 
Ökad temperatur orsakar även mer nederbörd, eftersom mer värme ger mer avdunstning. 
Nederbördsökningen kommer dock inte att fördelas jämt över jorden. Dagens torra områden kommer 
troligen att bli torrare. En ytterligare effekt av ett varmare klimat är fler tillfällen med extrema 
nederbördsmängder och kraftigare stormar.31

En temperaturhöjning innebär dessutom en påverkan på växter, djur och ekosystem. I Sverige kommer 
till exempel kalfjällen och Östersjön påverkas starkt. Arter är anpassade efter de klimatförhållanden de 
anpassat sig till. Arter som utsätts för ett varmare klimat kan antingen anpassa sig eller förflytta sig. Den 
uppvärmingstakt som väntas under 2000-talet är dock för snabb takt för ekosystem att förflytta sig. 
Många arter riskerar därför att slås ut. 32 Hela ekosystem är hotade på platser där människan redan idag 
utgör en stark påfrestning för systemen. Särskilt hotade är kustekosystem på grund av den förväntade 
havsytehöjningen.33

3.1.4 Effekter på samhället

Att bedöma hur en klimatförändring kommer att påverka samhället är problematiskt, eftersom man inte 
vet hur samhället skulle utvecklas utan en klimatförändring. De generella effekterna inkluderar problem 
med avrinning och vattenbrist på grund av förändringar i nederbörd. Havsytehöjningar kommer att 
påverka markanvändning och infrastruktur i kustnära områden. Förändrade förhållanden skulle även 
påverka industrier och sjukvårdsinrättningar. Kopplingen mellan klimatförändringar och samhälle ser 
olika ut i olika delar av världen. Industriländerna kommer förmodligen att drabbas hårt ekonomiskt sett, 
medan de mänskliga kostnaderna kan komma att bli högre i mindre utvecklade områden. 34

28 Bernes, 2007, sid 57
29 Bernes, 2007, sid 80f
30 Bernes, 2007, sid 94f
31 Bernes, 2007, sid 105-113
32 Bernes, 2007, sid 115-119
33 Bernes, 2007, sid 126
34 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-chapter7.pdf , sid 364-366
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Jordbruket kommer troligtvis att påverkas av en global uppvärmning. I början kan de närmaste 
decenniernas uppvärmning bli till fördel för jordbruket globalt sett, i form av högre avkastning. 
Möjligheten till anpassning till de nya förutsättningarna är dock större i industriländerna än i fattiga 
delar av världen, där jordbruket redan idag har stora problem. Blickar man längre fram i tiden innebär 
den högre temperaturen däremot förmodligen problem för allt jordbruk, särskilt i tropikerna. Vi får då 
stigande livsmedelspriser och en ökad mängd hungrande i fattiga länder.35

Ökade fall av naturkatastrofer som stormar och översvämningar innebär både livsfara och hälsofara. 
Risken för smittspridning ökar i flera veckor efter en översvämning och färskvattnet blir lätt förorenat. 
Den ökade värmen som en global uppvärmning innebär leder även generellt sett till ökad smittspridning 
i form av till exempel malaria och denguefeber. När värmeböljor blir vanligare ökar dödligheten av 
överhettning, men å andra sidan minskar köldskador och åkommor som orsakas av kyla.

Sverige kan ses som gynnat av en global uppvärmning. Vi skulle få soligare och varmare somrar, och 
kanske vinna på ökad sommarturism från det överhettade Sydeuropa. Vintersportorterna kommer dock 
att få minskat antal besökare när skidsäsongen krymper. Mildare vintrar innebär mindre problem i 
vintertrafiken och kostnader för energiförsörjning kan minska. Samtidigt som det krävs mindre energi 
för uppvärmning ökar dock behovet av luftkonditionering och kylning. Sverige är dock inte avskärmat 
från omvärlden. Globalt sett är det fler som missgynnas av en klimatförändring än som gynnas. 36

3.1.5 Klimatanpassning

Utöver att försöka förhindra en global uppvärmning krävs anpassningsåtgärder för de effekter som 
kommer att uppstå på grund av den temperaturhöjning vi redan nu kan se. IPCC (FN:s klimatpanel) har 
gett ut en handbok om metoder för bland annat anpassningsmetoder till en klimatförändring. Dessa kan 
sammanfattas i åtta strategier: 37

1. Bära förlusterna 
2. Dela förlusterna 
3. Modifiera hotet 
4. Förebygga effekter
5. Ändra användning
6. Ändra lokalisering
7. Forskning
8. Utbilda, informera och uppmuntra beteendeförändringar

EU-kommissionen har gett ut en rapport om anpassning till klimatförändringar i Europa. Som fig. 2 
visar blir det många gånger dyrare att inte anpassa samhället till en kommande havsytehöjning än att 
sätta in anpassningsåtgärder. När det gäller anpassningen av transportsystemen anges att det kommer att 
krävas betydande ytterligare investeringar för att säkerställa infrastrukturen i ett varmare klimat. En 
framtida planering måste ta hänsyn till framtida klimatförhållanden när det gäller lokalisering av både 
vattenvägar och landtrafik. 38

Bild borttagen pga upphovsrättskäl

35 Bernes, 2007, sid 129f
36 Bernes, 2007, sid 129-147
37 Pittock, 2005, sid 135f
38 Europeiska gemenskapernas kommission, 2007, sid. 10 & 16: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=80188
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Fig. 2.  Kostnader för skador på grund av havsnivåhöjning, med och utan anpassningsåtgärder. Källa: 
Europeiska gemenskapernas kommission, 2007, sid. 10: http://www.ymparisto.fi/download.asp?
contentid=80188 

Det har gjorts två huvudsakliga studier om Sveriges klimatanpassning och rollen hos den fysiska 
planeringen för att anpassa Sverige till ökade översvämningsrisker, utöver klimat- och 
såbarhetsutredningen från miljödepartementet. Den första är en rapport av Sofie Storbjörk från 
Linköpings universitet. Hon har intervjuat nationella myndigheter om deras syn på klimatanpassningen. 
Det framkom då fem drivkrafter, villkor och utmaningar som är viktiga att tänka på vid samhällets 
anpassning till det nya klimatet. Dessa var: 39

1. Politiskt stöd, praktiskt genomförande och prioriteringar
2. Intressekonflikter, säkerhet och det befintliga
3. Långsiktighet, händelser och förebyggande arbete
4. Kunskapsunderlag, osäkerhet och kommunikation
5. Uppdrag, ansvarsfördelning och resurser

Pettersson Forsberg har skrivit ett examensarbete i fysisk planering som heter Klimatförändringarna 
och den fysiska planeringen - den fysiska planeringens roll i scenariot med ökade översvämningsrisker. 
Hon har där studerat hur översvämningsåtgärder inkluderas i översiktsplaner för 13 kommuner. Sex av 
dessa nämner översvämningsrisker i sin ÖP (översiktsplan). Fyra nämner dem inte och resten höll på att 
ta fram nya ÖP:er när studien gjordes.40 När studien gjordes bedömde författaren att: 

”Den fysiska planeringens roll i scenariot med ökade översvämningsrisker till följd av 
klimatförändringar är i dagsläget, enligt min bedömning, inte helt tydlig.”41

Problemen som författaren kunde uttyda var dels att det fortfarande rådde en kunskapsbrist kring 
klimatförändringar, dels att det fanns en intressekonflikt mellan marknadskrafter och den fysiska 
planeringens uppdrag. Slutligen fanns en osäkerhet kring ansvarsfrågan vid en översvämning.42

Miljödepartementet presenterade i oktober 2007 klimat- och sårbarhetsutredningen för regeringen. 
Rapporten var ett resultat av uppdraget från regeringen den 30 juni 2005 att kartlägga det svenska 
samhällets sårbarhet för globala klimatförändringar.43 När det gäller kommunikationer på vägar gör 
utredarna slutsatsen att konsekvenserna för vägnäten kommer att bli betydande. En ökad nederbörd 
kommer att få till följd att vägar spolas bort, broar skadas, risken för ras, skred och erosion ökar, samt 
att översvämningar blir vanligare. Varmare temperaturer kommer att innebära mindre tjälskador, men 
mera värme- och belastningsskador på till exempel broar. 44 Utredarna föreslår bland annat en 
riksinventering av känsliga vägavsnitt i befintliga vägnät, tydligare hänsynstagande till risker för ras och 
skred vid nybyggen, krav på vägars höjd över vatten, översyn av dimensioneringskrav för vägnätet 

39 Storbjörk, 2006, sid 21
40 Petersson Forsberg, 2005, sid 46
41 Petersson Forsberg, 2005, sid 55
42 Petersson Forsberg, 2005, sid 64
43 Miljödepartementet, SOU 2007:60, sid 1
44 Miljödepartementet, SOU 2007:60, sid 193
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avseende återkommande översvämningar, samt ökad tillsynsverksamhet och uppföljning efter 
nybyggnation.45

SMHI:s klimatanpassningsportal föreslår vägar till klimatanpassning både i kommuner och nationellt. 
Vägen mot en klimatanpassningsplan består av tio steg: organisation, identifiering av sårbarhet, 
riskbedömning, mål för anpassningsarbetet, förslag till åtgärder, kostnadsuppskattning, prioritering av 
åtgärder, anpassningsplan, genomförande, uppföljning och revidering. Klimatanpassningsportalen listar 
även klimatanpassningsaktiviteter i Sverige. Dessa berör hälsa, fysisk planering, jordbruk, turism, 
vatten- och energiförsörjning, skogsbruk, ekosystem och kommunikationer. 46 När det gäller det 
sistnämnda gjordes en rapport år 2000 som konstaterar att vägtransporterna inte bara påverkar klimatet, 
utan även påverkas av ett förändrat klimat. Högre vattenflöden och fler extrema väderföreteelser måste 
tas i beaktande i utformningen av framtidens vägnät. 47

45 Miljödepartementet, SOU 2007:60, sid 203f
46 http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=9512&l=sv
47 http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1967/2000_99_hur_klarar_vagtransportsystemet_ett_klimat_i_forandring.pdf
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3.2 Kulturgeografisk bakgrund

Människans utbredning på jorden har sedan industrialiseringen omvandlat jordens yta på ett dramatiskt 
sätt. Med industrialiseringen påbörjades en fortfarande pågående urbaniseringstrend, där allt fler 
människor flyttar till städer och använder energi i stor skala.48 

Urbana transporter har sedan uppfinningen av bilen gjort att städer kunnat växa sig större än någonsin 
tidigare i historien. Innan den industriella revolutionen hade städer sällan mer än 50 000 invånare. I och 
med bil och tåg har megastäder kunnat växa fram, där människor arbetar inne i staden kärna och bor i en 
förort och transporterar sig däremellan varje dag. I dagens postindustriella värld kommer vi närmre och 
närmre det universella bilägandet. 49

Massbilismens kultur var tidigt en maskulin arena och kopplingen kvinna-bil var utmanade för det tidiga 
1900-talets syn på kvinnorollen. Kvinnliga bilförare som tog kontroll över sitt eget resande ansågs hota 
samhällsordningen, vilket även gjort att bilen setts som en symbol för kvinnlig frigörelse. Kopplingen 
mellan genus och bilism är dock inte helt okomplicerad. I dagens industrialiserade länder är kvinnor 
överrepresenterade bland kollektivtrafiksresenärer, medan män står för majoriteten av bilkörandet. I till 
exempel Saudi-Arabien är det olagligt för kvinnor att köra bil, medan det i stora delar av världen är 
attityder och sociala normer som hindrar kvinnor från att köra bil i lika stor utsträckning som män. 50  

3.2.1 Tidigare forskning kring genus och klimat

Joni Seager skriver i sin artikel Noticing gender (or not) in disasters att natur- eller miljökatastrofer inte 
är genusneutrala. 51 I jordbävningen i Kobe 1995 dog 50 % fler kvinnor än män, under 
översvämningarna i Bangladesh 1991 dog fem gånger så många kvinnor som män, och under 
tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004 var dödstalen för kvinnor tre till fyra gånger högre än för män. I 
stormen Katrina 2005, var kvinnliga afroamerikaner överrepresenterade både bland dem som drabbades 
och bland dem som dog. I utvecklingsländer beror denna snedfördelning på att kvinnor till exempel kan 
simma i mindre utsträckning än män, och att de oftare tar hand om barnen som saktar ned flykten under 
till exempel en storm. Eftersom en global uppvärmning kommer att leda till fler oväder kommer 
världens kvinnor drabbas extra hårt. 52

Tidskriften Gender & Development gav år 2002 ut ett temanummer kring genus och klimat. Denton 
skriver i en av artiklarna i temanumret att klimatförändringar troligen kommer att förvärra klyftan 
mellan världens rika och fattiga länder. Kvinnor i utvecklingsländer anses vara de fattigaste och mest 
missgynnade grupperna i samhället. Dessa kvinnors närhet till jordbrukssysslor och deras beroende av 
energi från biomassa gör dem även till de grupper som är mest utsatta för miljöförändringar. Dock kan 
de fattigaste kvinnornas medverkan hindra en alltför stor global uppvärmning genom en hållbar miljö- 
och naturresursskötsel. Att göra genusfrågor till en del av klimatdebatten sker sakta och gradvis. Detta 
beror troligtvis på att kvinnor globalt sett är kraftigt underrepresenterade i de beslutsprocesser som styr 
frågor som gäller klimatförändringar. 53

Dankelman konstaterar att det finns både positiva och negativa kopplingar mellan genus och miljö. 
Forskning har visat att relationen mellan samhällen och den fysiska miljön inte är genusneutral. Detta 
48 Knox & Marston, 2007, sid 152 
49 Pacione, 2002, sid 248f
50 Domosh & Seager, 2001, sid 123ff
51 Seager, 2006, sid 2-3
52 Seager, 2006, sid 2-3
53 Denton,  sid 10-21, http://www.oxfam.org.uk/resources/downloads/FOG_Climate_15.pdf
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gäller enligt Dankelman även för klimatförändring. Dels finns det en genusaspekt på 
naturresursanvändning, där män ofta bestämmer över energipolicies, och är i majoritet inom 
petroleumindustrin och kraftbolag. Det finns även en genusaspekt i det faktum att män och kvinnor 
påverkas olika av en klimatförändring. Kvinnors status och aktiviteter gör att de drabbas hårdare av de 
effekter en klimatförändring för med sig. Det är inte bara vid stora naturkatastrofer som kvinnor drabbas 
annorlunda än män. Även vid mindre storskaliga händelser som torka eller massiva nederbördsmängder 
påverkas kvinnors liv negativt i större utsträckning än mäns. Utöver att en anpassning till nya 
klimatförhållanden drabbar män och kvinnor olika, finns även genusaspekter kring beslutsprocesser som 
gäller klimatförändringen. I klimatförhandlingarna i Marrakesh 2001 uppmärksammades genusaspekter 
i mycket liten utsträckning.54

Skutsch undersöker om genushänsyn tagits i de internationella klimatförändringsavtalen och 
protokollen. Hon konstaterar att en sökning på orden ”gender” och ”women” inte ger några träffar i 
varken Kyoto-protokollet eller FN:s konvention för klimatförändring. Författaren konstaterar att det 
finns en alarmerande frånvaro av genusfrågor i klimatförändringsdiskursen. De potentiella områdena för 
genus i denna diskurs inkluderar mer kvinnor i kommissionerna, mer genus i framtida policies och 
aktiviteter. Klimatanpassningen kan bli mer effektiv om genus inkluderas i processen, medan en 
frånvaro av genushänsyn hotar jämställdheten. Skutsch nämner att den ekofeministiska skolan 
konstaterar att moderna ekonomier och produktionsprocesser är relaterade till en mansdominerad kultur, 
medan ekonomier baserade på kvinnliga principer skulle innebära mer miljövänliga ekonomier. 55

Nelson, V, et al. Konstaterar att effekterna av en klimatförändring troligtvis (very likely) är 
genusberoende och att miljöförstöring generellt sett kan öka kvinnors arbetsbörda och deras redan 
knappa tillgång till naturresurser. Anledningen till att genustänkande är osynligt i klimatpolicies och 
stategier är att de när Gender & Development gjorde temanumret om genus och klimat inte studerats 
tillräckligt. 56

I mars i år (2009) publicerades två nya artiklar i Gender & Development som behandlade kopplingen 
mellan genus och klimat. I artikeln No climate justice without gender justice: an overwiev of the issues,  
uppmärksammas det faktum att klimatförändringsdiskursen generellt sett saknat analyser av sociala 
frågor i allmänhet. 57 Det är först nyligen som samhällsvetenskaperna började intressera sig för 
klimatförändring, medan diskusen tidigare beskrivs som typiskt maskulin. Den fjärde IPCC-rapporten 
pekade dock på att genusroller och genusrelationer påverkar människors känslighet och förmåga att 
anpassa sig till klimatförändringen. Det pågår således en debatt om att inkludera genusfrågor i 
klimatförändringsdiskursen, men att formulera utsläppsminsknings─policies med genusglasögon 
kommer att bli en stor utmaning. 58

I den andra artikeln, Engendering the climate-change negotiations: experiences, challenges and steps 
forward, konstaterades att ett genusperspektiv på klimatförhandlingarna skulle kunna göra att negativa 
effekter på jämställdheten på grund av klimatförändringen skulle kunna undvikas. 59  Exempelvis är 
utsläppssänkningar från privathushåll, där kvinnor generellt sett står för majoriteten av hushållsarbetet. 
Ett krav på minskade utsläpp påverkar därför kvinnor i högre utsträckning än män, medan teknologiska 
lösningar på utsläppsproblem tenderar att föredras av män. Artikelförfattarna menar att genus måste bli 
en integrerad del i klimatförändringsförhandlingar, men påpekar att hur och varför behöver diskuteras. 

54 Dankelman, 2002, sid 21-29
55 Skutsch, 2002, sid 30-50
56 Nelson,  et al. 2002, sid 51-59
57 Terry, 2009, sid 5-17
58 Terry, 2009, sid 5-17
59 Hemmati & Röhr, 2009, sid 19-31
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Både genus- och klimatexperter måste hjälpas åt för att formulera avtal som undviker att kvinnor 
missgynnas. Istället behövs genusneutrala klimatavtal.60

Det finns således ett önskemål från forskningshåll att koppla genus till klimatfrågan. Syftet med denna 
uppsats är studera hur genuskopplingen ser ut på det lokala planet i en kommun.

3.2.2 Genusaspekter på samhällsplanering i Sverige

Kulturgeografi är nära knutet till samhällsplanering. Begreppet innebär planering av samhällets 
bebyggelse, service, kommunikationer och miljö. Planering av den fysiska miljön kallas fysisk 
planering. 61 Klimatanpassning är en del av den fysiska planeringen i samhället. 62 

Anita Larsson har skrivit om genusmedvetenhet i planeringen i artikeln From equal opportunities to  
gender awareness in strategic spatial planning. Som titeln antyder menar hon att det inte räcker med att 
sträva efter en jämställd planering. Strävan bör istället vara en genusmedvetenhet i all fysisk planering. 
Vad detta innebär är inte självklart. Larsson uttrycker problemen med en feministisk analys:63

”Feminism has consistently grappled with the paradoxical problem of articulating the voices of women,  
while simulataneously aiming to dismantle and deconstruct the concept of gender”64

Enligt Larsson är jämställdhetspolicies dåligt reflekterade både i den svenska plan- och bygglagen från 
1987, samt i det dagliga planeringsarbetet. 65 Boverket gav ut en rapport 1996 om jämställdhet i 
planeringen, men den behandlade mer av vad utredarna ansåg vara kvinnofrågor och mindre av analys 
kring hur man kunde sammanföra genusteori med planeringsteori. 66 I sin forskning har Larsson frågat 
planerare om deras genusmedvetenhet kring planeringsfrågor. Hon fann att det fanns två sätt att 
inkorporera genusmedvetenhet i planeringen. Antingen lades det till ett kvinno- och genusperspektiv till 
den tidigare planeringsdiskursen, eller så försökte planerarna utveckla alternativa genusmedvetna 
planeringsdiskurser. 67

Forsberg har skrivit om genus i planeringen bland annat i artikeln Visionen om en jämställd planering – 
och försöken att förverkliga den. 68  Hon menar att de visioner som ligger bakom 
samhällsplaneringsarbetet i allra högsta grad påverkar utformningen av den byggda miljön, vilken i sin 
tur påverkar det sociala livet i staden. Det finns fortfarande inbyggda föreställningar om vad som är 
manligt och kvinnligt hos samhällsplanerare. Ett sätt att försöka motverka detta är den så kallade 
”Checka Listan”, en checklista för jämställd planering som togs fram i Uppsala 1992. Då var kvinnor 
kraftigt underrepresenterade i de nämnder och förvaltningar som utformade planeringen i kommunen. 
En reviderad version kom 2001. Det konstaterades då att det skett en förändring, men att det fortfarande 
inte råder fullständigt jämn könsfördelning.69

60 Hemmati  & Röhr, 2009, sid 19-31
61 www.ne.se
62 http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=9512&l=sv
63 Larsson, 2006, sid 507ff
64 Larsson, 2006, sid 509
65 Larsson, 2006. sid 516
66 Larsson, 2006, sid 513f
67 Larsson, 2006. sid 516
68 Forsberg,  2005, sid 464ff
69 Forsberg,  2005, sid 464ff
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3.2.3 Genusaspekter på transportval

Enligt Män och kvinnor i trafiken – en litteraturstudie, kör män mer bil än kvinnor. Det finns olika 
teorier om varför. Flera studier visar även på att kvinnor bryr sig mer om miljö- och 
trafiksäkerhetsfrågor. Kvinnor både reser och kör mer bil idag än förr i världen, men fortfarande är det 
män som står för majoriteten av bilkörandet. 70 

Gerd Johnsson-Latham har i en rapport år 2007 till Miljörådsberedningen behandlat jämställdhet som 
förutsättning för hållbar utveckling. 71 Där framkommer att kvinnor lever mer hållbart än män och 
orsakar mindre mängd klimatförändringar. Johnsson-Latham skriver:

”Det faktum att kvinnor reser avsevärt mindre än män mätt i t.ex. personkm per bil, flyg, båt, MC gör 
att kvinnor orsakar mindre utsläpp av CO2 än män, och mindre klimatförändringar än män. Om 
kvinnors konsumtionsnivå skulle vara norm skulle både utsläpp och klimatförändringar vara väsentligt  
mindre än idag.” 72

Bilen står i Sverige för 2/3 av alla persontransporter. 2006 stod vägtransporter för 30 % av landets CO2-
utsläpp. Av dessa stod personbilarnas utsläpp för 60 % och lastbilar för 40 %. Bilkörandet har de senaste 
10 åren ökat med 14 %. Ökningen hänger ihop med hur samhället byggs och planeras. 
Regionförstoringar, postindustriell bebyggelse och byggande efter den bilburnes behov anses av 
Johnsson-Latham ligga bakom det ökade bilåkandet. Vidare har vägverket konstaterat att kvinnor äger 
1,7 miljoner av de 6,9 miljoner bilar som finns i Sverige. Män kör mer bil än kvinnor. De kör mer bil 
bland annat på grund av större pendlande till arbetet. 10 % av alla bilförare står för 60 % av allt 
bilkörande.73

Enligt Gunnel Forsberg konstruerar och rekonstruerar alla människor dagligen det rådande 
könskontraktet genom sina vardagliga handlingar i rummet. 74 Bilen och kommunikationsmönster är i 
hög grad beroende av hur män och kvinnor ser på sig själva och sitt genus. Mest jämlika könskontrakt 
återfinns i kommuner där en hög andel av befolkningen har högskoleutbildning. 75

70 Cedersund & Lewin. 2005, sid 5-8
71 Johnsson-Latham, 2007, sid 48
72 Johnsson-Latham, 2007, sid 48
73 Johnsson-Latham, 2007, sid 48ff
74 Berger, 2000, sid 387ff
75 Berger, 2000, sid 387ff
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4 Fallet Huddinge

Platsen Huddinge utgör ett hem för 93 000 människor, som, lever och transporterar sig inom 
kommunen.. Det gör kommunen till den näst största i Stockholms län. Kommunen är indelad i 7 
kommundelar; Vårby, Flemingsberg, Segeltorp, Stuvsta-Snättringe, Sjödalen-Fullersta, Trångsund och 
Skogås. Medelåldern i kommunen är relativt ung, 37 år, jämfört med 41 år i Sverige som helhet. 
Folkmängden i kommunen ökade både 2006 och 2007. Trots att kommunen är en storstadskommun, 
utgörs över hälften av kommunens yta av landsbygd. Den största arbetsplatsen i kommunen är 
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.76 

Bild borttagen pga upphovsrättskäl

Fig. 3 visar en kartbild över Huddinge kommuns läge i Stockholmsområdet. Som bilden visar 
förekommer även genomfartstrafik genom kommunen. De över 90 000 invånarna transporterar sig inom 
och in och ut från kommunen via både bil och kollektivtrafik.

Huddinge kommun är en politiskt styrd organisation. Detta innebär att politiskt tillsatta personer i 
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt olika nämnder bestämmer över kommunens verksamheter. 
Det finns 10 olika nämnder. De som styr över klimat- och miljöfrågor är miljönämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden. Dessa två nämnder är knutna till en gemensam förvaltning, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för att omsätta de politiska målen till praktik.77 

Huddinges arbete med klimatanpassning inkluderar ett projekt som heter Hållbart resande i 
samhällsplaneringen. Detta är ett samarbetsprojekt i Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. 
Syftet är att gång, cykel och kollektivtrafik skall prioriteras högre i kommunernas samhällsplanering. 
Projektet inkluderar information till allmänheten om klimatsmart resande. Klimatfrågor behandlas 
annars av miljökontoret och förvaltningens stab. 78 Som tabellen nedan visar ägs 27% av personbilarna i 
Huddinge av kvinnor.

Personbilar i trafik efter kommun och ägande m.m. vid slutet av år 2008

Område Personbilar       därav Procentuell    

 i trafik ägda av andel ägda

  kvinnor av kvinnor

    

Huddinge 33 397 9 151 27

Totalt riket 4 278 995 1 160 919 27

      
Fig 4. Statistik över transporter i Huddinge. Källa: www.scb.se

När det gäller genusmedvetenhet i Huddinge kommun finns det ett jämställdhetsråd i kommunen.  Målet 
med jämställdhetsrådet är att arbeta för jämställdhet i kommunens arbete, samt att öka medvetenheten 
om jämställdhet hos förvaltning, allmänhet och politiker.79 Rådet gav ut en rapport om jämställdheten i 

76 Huddinge kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 2008
77 http://www.huddinge.se/Politik-och-paverkan/ 
78 http://www.huddinge.se/Naturochmiljo/Hallbart-resande/
79 http://www.huddinge.se/Politik-och-paverkan/Rad/Jamstalldhetsradet/
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kommunen år 2006. Där framkommer att den fysiska planeringen domineras av män, både på 
politikernivå och på tjänstemannanivå. Rapportförfattarna förespråkar ett mer medvetet 
jämställdhetstänkande i den fysiska planeringen och förslår att det i likhet med 
miljökonsekvensbeskrivningar görs jämställdhetskonsekvensbeskrivningar. 80

80 Huddinge kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, KS 2006/149.196,  sid 15f
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5 Resultat

Resultatdelen innehåller en redovisning av det egna källmaterialet som genomförda studie genererat. 
Först redogörs för intervjuer med två tjänstemän på Huddinge kommun och en intervju med en 
genusvetare. Sedan framkommer observationer från två möten i Huddinges samhällsbyggnadsnämnd 
den 4/12 2008 och den 7/5 2009. Sist redovisas även resultat över hur ofta genusrelaterade ord 
förekommer i de dokument uppsatsen har behandlat.

5.1 Intervjuresultat

Intervju med Agenda 21-samordnare på förvaltningens stab (informant 1) den 1 december 2008.

Under intervjun framkom att Huddinge kommun arbetar med klimatanpassning i samhällsplaneringen 
genom att höja upp gång-, cykel- och kollektivtrafik till samma nivå som biltrafiken. Det finns dock 
ingen utpräglad genusmedvetenhet i klimatanpassningen. Däremot blir satsning på andra trafikslag än 
bilar indirekt en genusanpassning, eftersom fler kvinnor åker kollektivt. Det finns ingen medveten 
strategi att höja kollektivtrafik just för att det skulle gynna kvinnor. En folkhälsoplanerare har föreslagit 
att man skall ta med genus- och mångfaldsperspektiv i Agenda 21-arbetet och informanten hoppas på ett 
remissvar med förslag på hur detta skall gå till. 

Däremot har det i kommunen pratats om ett mångfaldsperspektiv i ett nytt energiprojekt. Alla har inte 
bil och körkort, men skall ändå ha samma möjligheter att transportera sig. Informanten har precis 
anslutits till gruppen som arbetar med energiplanen, som omfattar samhällsplanering och utfasande av 
fossila bränslen. Inte heller i det projektet ser informanten någon genusanpassning, men en 
klimatanpassning.

Med klimatanpassning menar informanten att minska klimatpåverkan, få bort fossila bränslen och 
energieffektivisera. Målet är att sanera kommunen från fossila bränslen. Kommunen har länge haft 
klimatmål. För närvarande är målen ute på remiss. Målen består i att minska utsläppen med 55 % till 
2020 och 85 % till 2050. Dessa gäller både för utsläpp från kommunens verksamhet och enskilda 
invånare i kommunen. Klimat- och sårbarhetsutredningen nämnde inte särskilt mycket om Huddinge i 
sin kartläggning. Översvämningsrisken i Huddinge anses låg. Huddinge påverkas dock av Mälaren som 
vattentäkt. Eventuellt skulle kommunens egna sjöar påverkas av extrema regnmängder. 81

Intervju med planarkitekt på planavdelningen (informant 2) den 1 december 2008

Informanten hade läst mycket om genus i sin utbildning och hade funderat på hur man skall förankra 
genusteori i det praktiska planeringsarbetet. Hon poängterade att det är viktigt att definiera vad som 
menas med genus för att kunna kommunicera om frågorna. Man hamnar lätt i generaliserande idéer om 
att män är på ett sätt och kvinnor på ett annat när man skall planera. 82

Intervju med planarkitekt på planavdelningen (informant 2) den 19 oktober 2009

Informanten hade stött på patriarkala strukturer i mötet med exploatörer, men inte i någon större 
utsträckning på planavdelningen, där det finns en medvetenhet om jämställdhetsfrågor. På avdelningen 
arbetar olika personer med olika frågor, men alltid i projektgrupper. Informanten har själv begärt att få 
vara med i ett projekt som behandlar trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv för att fundera kring hur 
genusteorier skall förankras i planarbetet. Informanten själv är särskilt intresserad av genusfrågor, 
81 Intervju med Agenda 21─samordnare i Huddinge kommun, 1/12─08
82 Intervju med planarkitekt på planavdelningen i Huddinge kommun, 1/12─08
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medan klimatanpassningen handhas av miljöplanerare. Någon direkt koppling mellan klimat- och 
genusarbete har inte gjorts hittills. Informantens vision är att man inte skall behöva särskilda checklistor 
eller jämställdhetsprojekt, utan att genusfrågorna skall genomsyra allt planeringsarbete.83

Intervju med genusvetare (informant 3) den 17 september 2009

Informanten tycker inte att hon kan se ett jämställdhetstänkande i Huddinges planering. Däremot anser 
informanten att planeringen är påverkad av patriarkala strukturer, liksom väldigt mycket annat i Sverige. 
Man har satt mannen i fokus och byggt samhället utifrån en tvåbarnsfamilj, en kärnfamilj med mannen 
som familjeförsörjare. Man har i samhällsbygget utgått ifrån schabloner, utifrån en tvåföräldersfamilj 
med en vis ekonomisk bas. Det finns även en åldersegregering där äldre och yngre personer bor på 
särskilda platser.

Anledningen till att män står för majoriteten av bilkörandet är att de är fostrade till det. Det är mer 
självklart för män att sätta sig i en bil och om familjen bara har en bil r det mer självklart att mannen 
skall ha den bilen. Män anser även att deras tid är dyrbarare, de har inte tid att vänta i kollektivtrafiken. 
Detta beror på att de inte behövt kompromissa på samma vis som många kvinnor fått göra. Både mäns 
och kvinnors beteende är sanktionerat genom uppfostran, men det finns olika män och kvinnor Alla män 
kör inte mer bil. Informanten anser att det är jättefarligt att läsa in vissa egenskaper i att vara kvinna, då 
skulle det vara universellt för alla. Men det finns samhällen där män också är engagerade i miljön. 
Skillnaden syns även i att många män röstar borgligt, för egen personlig vinning och frihet, medan 
många kvinnor röstar för det kollektiva, eftersom de utnyttjar det i större utsträckning.

På lokal nivå bli det lätt att de som bestämmer över planeringen planerar utifrån sig själva. Kör de bil till 
kontoret tenderar de att bygga fler vägar än busshållplatser. Det handlar om en representationskoppling. 
Det räcker inte att slänga in fler kvinnor och tro att det blir jämställt, det ser bra ut på papper, men vad 
det egentligen handlar om att olika människor är utsatta för olika typer av förtryck. Det kan handla om 
unga människor, människor med olika etnisk bakgrund eller sexuell läggning än majoriteten. Det är 
bättre att slänga in genuskunskap än fler kvinnor. Det viktigaste är att få en jämn spridning av olika 
typer av erfarenhet. Det värsta man kan göra är att satsa på något för at det är kvinnligt. Det viktigaste är 
genuskompetens. Det finns sex olika diskrimineringsgrunder, varav kön är ett. Det behövs 
genuskompetens med ett intersektionellt perspektiv som tar hänsyn till alla olika maktaxlar. 84

83 Intervju med planarkitekt på planavdelningen i Huddinge kommun 19/10 2009
84 Intervju med genusvetare från Södertörns högskola 17/9 2009
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5.2 Observationer

Möte i samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge kommun den 4 december 2008

Sammanträdet tycktes från början innehålla en jämställd församling. Dock var många av kvinnorna 
tjänstemän. Enligt mina beräkningar innehöll oppositionen (s, v, mp, hp (Huddingepartiet)) 3 kvinnor 
och 4 män, och majoriteten (m, fp, kd, dp (Drevikenpartiet)) 1 kvinna och 6 män. Tjänstemännen bestod 
av 5 kvinnor och 3 män.

Jag ställde vid den inledande frågestunden frågan om det fanns en genusmedvetenhet hos dem när de 
fattade sina beslut. En kvinna i oppositionen nickade ivrigt. Svaren jag fick gick mest ut på hur 
jämställda de var i sin representation. Kd ansåg sig arbeta med jämställdhet. V hade varannan man och 
varannan kvinna på sina poster. S hade infört ett riktat uppdrag om jämställdhet i samhällplaneringen, 
men detta togs bort av nuvarande majoritet vid maktskiftet 2006. Miljöparitet ville ha in genus i 
måldokument, ville satsa mer på kollektivtrafik och ansåg att det fanns mycket att göra i frågan. M hade 
inte varannan man, varannan kvinna eftersom de ansåg att det var kunskapen som räknades. M framhöll 
också att även åldersförhållanden var viktiga i representationen. En kvinnlig ledamot lämnade mötet 
tidigt för att hämta sina barn.85

Det framkom således två synsätt på genus i planeringen. Oppositionen ville se ett riktat uppdrag för att 
få in genus och mångfaldsfrågor i måldokument. Den nuvarande majoriteten ansåg att genus, barn och 
mångfald var en naturlig del av arbetet. Under mötets gång noterade jag att männen uttalade sig 
betydligt mer än kvinnorna. Genus nämndes 2 gånger, båda med referens till min fråga tidigare under 
dagen. 

Uttalanden under ärendebeslut (från både politiker och tjänstemän):

ärendenummer män kvinnor
7 7 0
8 3 2
9 0 0

10 0 0
11 0 0
12 2 1
13 2 0
14 0 0
15 3 1

summa 17 4

Under de ärenden som inte gick direkt till beslut var män i majoritet bland de som uttalade sig. Ärende 
nummer 7, där bara män uttalade sig gällde en gatukostnadsutredning för området Vidja i Trångsund. 
Under frågestunden var det även flera män ur allmänheten som ville få sin röst hörd av politikerna. De 
nya gatu- och avloppskostnaderna anses bli för dyra. Ärende nummer 8, där det nästan var lika många 
kvinnor som män som uttalade sig, handlade även det om Vidja. I detta ärende gällde det dock ett beslut 
om plansamråd, det vill säga om man skall ge allmänheten tillfälle att yttra sig i ärendet. Ärende 12 och 
13 gällde beslut om att anta detaljplaner. I ärende 12 blev förslaget återremitterat och i ärende 13 antogs 
förslaget. Ärende nummer 15 gällde beslut om samråd för planprogrammet för ett kvarter i 
Flemingsbergsdalen. Detta ärende var det starka åsikter omkring. Oppositionen tyckte inte om idén med 
ett nytt köpcenter i Flemingsberg, medan många ur den sittande majoriteten tyckte förlaget var bra. En 

85 Svar på frågor från politiker i samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge kommun, 4/12-08
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man utryckte speciellt att han ville se ett Claes Olsson i Flemingberg. Efter omröstning antogs förslaget 
om samråd för planprogrammet.86

Möte i samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge kommun den 7 maj 2009

Könsfördelningen bland politikerna liknade den under mötet i december. Ledamöterna bestod av 8 män 
och 5 kvinnor. Bland tjänstemännen var kvinnorna i majoritet. Det fanns 12 kvinnor och 6 män 
närvarnade. Under allmänhetens frågestund var det en man som ställde en lång fråga. Han fick svar av 4 
andra män.

Uttalanden under informationsärenden:

ärendenummer män kvinnor
3 2 5
4 5 0
5 3 1
6 2 1

6a 2 3
7 2 2

Summa 16 12

Det ärende där flest kvinnor uttalade sig, ärende nummer 3 gällde Rådsparken, en lek-, djur- och 
rekreationspark i kommunen. Vid ärendena som gällde detaljplaner, ärende 4 och 5 var det flest män 
som uttalade sig. Det går att ana ett visst glapp mellan forskning om genus och klimat och kommunal 
verksamhet. 

86 http://www.huddinge.se/upload/Bygga&Bo/Filer/Samhallsbyggnadsnamnden/Protokoll%20SBN
%202008/SBNp081204.pdf & http://www.huddinge.se/Bygga-och-bo/Samhallsbyggnads-namnden/Kallelser/2008-12-04/
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5.3 Sökning i dokument

Som en del i undersökningen gjordes en sökning efter orden genus, jämställdhet och kön i de dokument 
som används i uppsatsen. Resultatet följdes upp med en genomläsning av dokumenten för att verifiera 
resultatet. Dokumenten från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Huddinge kommun nämnde 
jämställdhet och kön ett par gånger. Förekomsten av orden fanns i samband med målformuleringar av 
kommunens arbete i stort. Trots att ordet genus inte nämndes direkt pekar detta på en viss 
genusmedvetenhet i miljö- och samhällsbyggnadsarbetet. Ordet jämställdhet förekom en gång i Agenda 
21. Förekomsten gällde att en satsning på cykel-, gång- och kollektivtrafik är en satsning på 
jämställdhet. Dokumenten som gäller på nationell nivå visar låg genusmedvetenhet då ordet jämställdhet 
enbart nämndes 3 gånger i ett dokument på över 660 sidor. Förekomsten av ordet jämställdhet fanns i 
anslutning till förslag om nya ordalydelser kring klimatfrågan i förordningar till myndigheter och verk. 
Ordet var inte kopplat till klimataspekter.

Sökning efter genusrelaterade ord i dokument   antal träffar per ord  
  genus jämställdhet kön
Verksamhetsberättelse 2007        
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Huddinge  0 7 5
Verksamhetsplan    
för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2008 (Huddinge) 0 6 0
Verksamhetsberättelse 2008        
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Huddinge  0 6 0
Verksamhetsplan    
för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2009 (Huddinge) 0 4 0
Ö V E R S I K T S P L A N 2 0 0 0 – Huddinge kommun  0 0 0
Lokal agenda 21 för Huddinge 2009-2015     0 1 0
Klimatförändringarna    
och den fysiska planeringen    
‐ den fysiska planeringens roll i scenariot    
med ökade översvämningsrisker    0 0 0
Klimatanpassning i Sverige    
- Drivkrafter och utmaningar    
för riskhantering och fysisk    
planering       0 0 0
GRÖNBOK    
FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET,    
 EUROPAPARLAMENTET    
Anpassning till klimatförändringar i Europa – tänkbara 
EU-åtgärder   0  0  0
Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter, Missiv, 
kap 1-3 0 3 0
Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter, 
kap 4  0 0 0
Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter, kap 5-7 0 0 0

Fig. 6. Diagrammet visar förekomsten av genusrelaterade ord i Huddinge kommuns plan- och 
miljödokument, samt i klimatanpassningsdokument på nationell nivå.
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6 Analys

I denna del kommer jag att analysera resultatet, samt ge svar på uppsatsens frågeställningar. 

6.1 Intervjuer

Intervjuerna visar på brister i genusmedvetenhet vid klimatanpassningen av Huddinge. Informant 1, som 
är Agenda 21-samordnare, erkände sig inte ha tänkt i de banorna tidigare, men var nyfiken på hur genus 
skulle gå att få in i klimatarbetet. Klimatanpassningsarbetet tycks dock vara i full gång. Arbetet med att 
både förebygga och anpassa Huddinge till klimatförändringarna sker främst genom att underlätta för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Informant nummer 2, som inte arbetade direkt med klimatarbete, hade 
djupare genuskunskaper än informant 1. Informant 3 hade än djupare kunskaper i genus, men arbetade 
inte inom Huddinge kommun. Informanten skiljer sig åsiktsmässigt åt från Huddinges jämställdhetsråd 
när det gäller hur jämställdhetskunskap skall inkluderas i kommunal verksamhet. Hon pekar på att det 
inte räcker med jämnare representation i nämnder och förvaltning, utan att kunskaper om genus är 
viktigare. Här finns en intressant skiljelinje i hur jämställdhetsarbete skall ske på kommunal nivå.

Kunskaper i genusfrågor beror både på genusinslag i utbildningen och eget intresse hos individer. 
Människor som är utbildade i miljöfrågor är inte självklart kunniga i genusfrågor och tvärtom. Den 
enklaste vägen att få in genusfrågor i klimatarbetet är ökat samarbete mellan olika kompetenser. 
Människor med olika kompetenser kan då lära sig av varandra och effektivisera arbetet med både 
jämställdhets- och klimatfrågor. Informant 2, som hade fått genusundervisning i sin utbildning, verkade 
tycka att det är svårt att få in genusteorin i den faktiska planeringen. I viss mån är detta ett övergående 
problem när fler och fler planerare utbildas i genusfrågor, men en ökad medvetenhet redan idag skulle 
påskynda arbetet. Ett effektivt sätt att inkludera genusfrågor i planeringen vore att ta hjälp av 
genusvetare. 87

När det gäller frågan om varför män kör mer bil än kvinnor framkom det från informant 3 att män och 
kvinnor får olika uppfostran, men att det är en komplicerad fråga. Extensivt bilkörande är inte per 
definition manligt, men går att betrakta som ett maskulint beteende som återfunnits och återfinns bland 
både kvinnor och män. Både kön och genus går som vi sett att betrakta som sociala konstruktioner som 
styr viljan att köra bil. Det maskulina bilkörningsbeteendet provocerade patriarkatet i bilens barndom 
när det återfanns hos kvinnor och provocerar miljöengagerade idag, oavsett vilket kön bilföraren har. 

6.2 Samhällsbyggnadsnämndens möten

I Huddinges jämställdhetsråds rapport från 2006 framkom att den fysiska planeringen dominerades av 
män. Min undersökning visar att samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge innehåller en majoritet män, 
men att det finns en medvetenhet om situationen och en vilja att förändra den i mer jämställd riktning. 
De två synsätten på genus i planeringen följde blockgränserna, där den borgerliga majoriteten tyckte att 
genus var en naturlig del av arbetet medan oppositionen ville se ett riktat uppdrag för att få in genus i 
planeringen. Ett riktat uppdrag skulle innebära ökad medvetenhet och större inflytande från dem med 
kunskaper om genusfrågor. 88

Uttalanden under ärendebesluten gjordes framförallt av männen i församlingen. När det gällde ärende 7, 
om gatukostnader, var det bara män som uttalade sig. Detta går att tolka som att 
87 Intervjuer med informant 1 & 2 den 1/12-08, samt informant 3, den 17/9─09
88 Svar på frågor till politiker i samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge kommun den 4/12-08
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samhällsbyggnadsnämndens möten inte är könsneutralt kodat. Detta ärende är intressant ut 
klimatsynpunkt då det gällde att bygga om vägarna i området och få de boende att betala. De förbättrade 
vägarna är en förutsättning för en effektiv kollektivtrafik i det gamla fritidshusområdet, vilket stämmer 
överens med klimatarbetets satsning på alternativ till bilen. Förbättrade vägar kommer dock troligtvis att 
innebära ökad biltrafik i området, något som vore mindre positivt ur klimatsynpunkt. En stor 
obligatorisk kostnad för de boende i området skulle innebära att de kanske inte har råd att köpa en 
miljöbil och på det viset bidra till minskad miljöbelastning.

Ett annat ärende där det uttrycktes många åsikter var ärende nummer 15 om utbyggnad av 
Flemingsbergsdalen. Ett nytt affärscentrum i Flemingsberg med närhet till all den kollektivtrafik som 
finns i området skulle kunna minska användandet av andra affärscentrum dit man måste åka bil. 
Huddinge har en möjlighet att utveckla ett klimatanpassat alternativ till de centrum där bilen är mer eller 
mindre en nödvändighet. Motståndarna till utbyggnaden tror dock att även ett nytt köpcentrum i 
Flemingsberg skulle bli ett område som ökar bilismen i området. Med tanke på alla tiotusentals 
människor som pendlar till Flemingsberg för att arbeta på sjukhuset eller studera på områdets högskolor 
borde det ändå finnas potential för att bli ett miljöanpassat och klimatvänligt köpcentrum. 89

6.3 Sökning i dokument

I likhet med Skutsch’s ordsökning efter genusord i internationella klimatavtal, visar denna uppsats att 
genus nämns mycket sällan i den litteratur som behandlar klimatanpassning i Sverige. 90 I fallet 
Huddinge kan man här ändå se en medvetenhet om jämställdhetsfrågor i Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens dokument. De tidigare studier om klimatanpassning jag studerat 
nämner varken genus eller jämställdhetsfrågor som en del av lösningen för att komma till rätta med 
klimatproblematiken. Inte heller Klimat- och sårbarhetsutredningens rapport ”Sverige inför 
klimatförändringarna” visar någon större genusmedvetenhet. Detta visar att genusperspektivet inte har 
en självklar roll i klimatanpassningen i Sverige. På lokal nivå finns dock, i alla fall i Huddinge, en 
medvetenhet om jämställdhetsfrågor i kommunens förvaltning. 91

6.4 Frågeställningar

Hur ser genuskopplingen ut vid anpassning till klimatuppvärmningen genom transportval?

Undersökningar har visat att kvinnor åker mindre bil än män.92 Män kör mer bil än kvinnor på grund av 
den fostran in i den manliga könsrollen de fått. Detta innebär att det finns en genuskoppling vid val av 
transportsätt. Olika företeelser i samhället ses som olika könsbundna i människors ögon. Bilkörande är 
ett tydligt exempel på något som ses som manligt. I vår kultur kan det därför vara svårare för män än för 
kvinnor att avstå från bilåkande. Detta beror på vår nuvarande uppfattning av vad olika kön har för 
egenskaper. Eftersom detta förändras över tid och rum kan man i framtiden mycket väl se en utveckling 
där det inte längre anses som positivt med bilkörning varken för män eller för kvinnor. 

Klimatanpassningen hänger ihop med både fysisk planering och minskning av utsläpp genom ändrade 
transportmönster. 93 Enligt min undersökning är det fortfarande främst män som uttalar sig och 
bestämmer om samhällsbyggnadsfrågor. Resultaten i denna uppsats pekar på att klimatanpassningen 
89 Observation av samhällsbyggnadsnämndens möte den 4/12─08
90 Skutcsh,  2002, sid 30-50
91 Tabell på sid 30 i denna uppsats
92 Cedersund & Lewin, 2005, sid 5-8
93 http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=9512&l=sv
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fortfarande sätter män och mäns intressen i det främsta rummet. Detta stämmer väl överens med den 
tidigare forskning kring genus och klimat som gjorts och presenteras i uppsatsens bakgrundsdel. Men 
kopplingen är inte helt enkel. Alla män kör inte mycket bil och alla kvinnor bryr sig inte om 
genusfrågor. Det är viktigt att inte fastna i stereotypa könsroller i den fysiska planeringen. En annan 
viktig aspekt vid kopplingen av genusfrågor till klimatanpassning är att vara noga med vilka begrepp 
som används. Det finns en omfattande diskussion kring vad begreppet genus innebär. Det faktum att 
kvinnor kör mindre bil än män är kopplat till kön. Dock är det sociala konstruktioner som formar 
genusbeteendet, både hos bilister, planerare och politiker.

Har Huddinge en genusmedveten och klimatanpassad planering?

Huddinges planering är i viss mån klimatanpassad och i viss mån genusmedveten. Båda aspekterna finns 
i olika planeringsdokument, men inte hopkopplade som ekofeminismen anser att frågorna bör vara. 
Svaret är givetvis beroende av vilken innebörd som läggs i begreppen genusmedveten och 
klimatanpassad. Det gå att ana en medvetenhet om genusfrågor i det faktum att det finns ett 
jämställdhetsråd som behandlar jämställdhetsfrågor. Klimatfrågorna hanteras av tjänstemän med 
miljöutbildning. Kunskap om båda faktorerna är bristfällig och kräver bättre samarbete mellan olika 
kompetenser. Klimatanpassningen består i att arbeta för alternativa trafikslag till bilen, och 
genusmedvetenheten består i att det finns ett jämställdhetsperspektiv hos förvaltningen. Huddinges 
klimatanpassning verkar förebyggande. Ser man till IPCC:s 94 åtta strategier tillämpas nummer 4, 5 och 
8 i Huddinges fall. En väg framåt i klimatanpassningsarbetet vore att tillämpa flera av de åtta 
strategierna i kommunen. Huddinge är dock inte bara den kommunala förvaltningen utan även dess 
invånare. Huddinges befolkning formar med sina vanor, livsstil och tro hur klimatanpassad kommunen 
blir. I första hand behövs tro på klimatförändringen, men även tro på att individen kan göra skillnad. Det 
är denna tro som formar transportprocesserna inom kommunen. Huddinge existerar dock inte i ett 
vakuum, utan påverkas av och påverkar den globala klimatförändringsdiskursen och dess begynnande 
genusmedvetenhet.

Hur skall en framtida genusmedveten och hållbar planering se ut?

Frågeställningen är inte helt enkel att svara på. Feminismen innebär ett försök att förändra världen till 
det bättre. För att åstadkomma detta krävs för det första en vision om ett jämställt och hållbart samhälle. 
För det andra krävs en vilja att skapa det jämställda och hållbara samhället. När det gäller klimatfrågan 
behövs det även en tro på att klimatförändringarna är verkliga. Kanske måste genus-/jämställdhets 
formuleringar in överallt för att vi skall få ett jämställt samhälle? Informant 2´s vision om att all 
planering skall genomsyras av jämställdhetstänkande gäller i allra högsta grad även för hållbarhets- och 
klimattänkande. Det är många bollar som måste hållas i luften samtidigt för en planerare.
Påminn gärna om feminismens normativa anspråk på hur världen borde vara

Påminn gärna om feminismens normativa anspråk på hur världen borde vara

94 Pittock, 2005, sid 135f
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7 Diskussion

Vad har då genus med klimat att göra? Ekofeministisk teoribildning ger ett svar på frågan genom att 
synliggöra kopplingen mellan förtryck av kvinnor och förtryck av natur. Vill man spetsa till det kan man 
se den västerländska, bilburne mannen som direkt förtryckare av den fattiga kvinnan på landsbygden i 
Bangladesh, som drabbas av återkommande översvämningar i sitt hem på grund av den bilburne 
mannen. Men sambandet är givetvis inte så enkelt. Även västerländska kvinnor kör bil, liksom även de 
rika männen och kvinnorna i Bangladesh. Ett orsakssammanhang där de rika länderna står för merparten 
av utsläppen, medan de fattiga länderna drabbas hårdast går dock att se. Klimatanpassningen måste 
därför drivas av de länder som har råd och möjlighet att göra skillnad. Eftersom vårt samhälle 
genomsyras av patriarkala strukturer, på både lokal, nationell och global nivå, spelar genusaspekter roll i 
en klimatanpassning generellt sett. Uppsatsens resultat pekar på att det finns brister i genusmedvetenhet 
i klimatanpassningsarbetet både i Sverige och i Huddinge vilket innebär att genusstrukturer innebär 
problem för en jämställd och hållbar planering i det specifika fall som undersökningen utgjorts av.

En genusanalys av klimatfrågan leder till ett par huvudsakliga aspekter att beakta i planeringen. Dels kör 
kvinnor mindre bil, ett beteende som bör uppmuntras i klimatanpassningsarbetet. Dels drabbas kvinnor 
hårdare av en global uppvärmning, vilket ur rättvisesynpunkt bör ses som ett problem. Det finns även en 
risk att en klimatanpassning som inte tar genushänsyn kan komma att motverka jämställdhetsarbetet. 
Detta gäller de praktiska tillämpningarna av denna undersökning.

På teoretisk nivå väcker uppsatsens undersökningsområde många intressanta frågeställningar. 
Ekofeminismen tydliggör den teoretiska sammankopplingen av miljö och feminism på ett sätt som ger 
upphov till eftertanke. Om det stämmer att kvinnoförtryck och förtrycket av miljön hänger samman får 
detta implikationer för hur västerlandet ser på sig självt. Om både utnyttjandet av miljön och patriarkala 
strukturer verkligen hänger samman med den västerländska vetenskapshistorien, hur skall man då kunna 
komma till rätta med miljöproblem utan att ifrågasätta grunden för vårt sätt att leva? Jag tillhör inte dem 
som tror att lösningen på världens miljöproblem ligger i att leva paleolitiskt, det vill säga på 
stenåldersvis, men klimatförändringen är ett exempel på att människan har förändrat jorden så pass 
mycket att vi lyckats förändra våra egna livsförutsättningar. Kopplingen mellan genusstrukturer och 
klimat hänger samman med kopplingen mellan kultur och natur, vilket är ett viktigt geografiskt 
studieområde. Idag har vi människor med hjälp av vår konsumtionskultur lyckats förändra naturen 
radikalt. Det har skett en förskjutning i samspelet mellan kultur och natur i dagens värld som påverkar 
oss alla, både män och kvinnor.

Ekofeminismen har sin roll i analysen just för sin unika förening av miljö- och genusfrågor. Detta 
innebär inte att teorin är felfri. Motståndarna hävdar att den i allt för stor utsträckning betonar skillnader 
mellan könen, istället för att se alla som enskilda individer. Det stämmer att alla män och kvinnor främst 
är individer, men det utesluter inte att det förekommer samhällsstrukturer som styr vårt sätt att tänka och 
handla. En välkänd struktur är den patriarkala, som under världshistorien underordnat kvinnor och deras 
erfarenheter. Man kan säga att även klimatfrågan innehåller inbyggda samhällsstrukturer som kan kallas 
klimatstrukturer. Hur vi agerar eller låter bli agera för att hindra en global uppvärmning styrs av vårt 
förhållande till naturen som i sin tur skapas av vår kultur. Liksom genus är en föränderlig kategori, kan 
även vår klimatpåverkan vara en föränderlig kategori, styrd av geografiska förutsättningar i tid och rum 
som påverkat allt annat som präglar vår existens på jorden.

Ekofeminsimen har vissa gemensamma drag med geografin som ämne. De är båda synteser som sätter 
in processer i de globala sammanhangen. Enligt ekofeminismen löses klimatfrågan genom en systemsyn 
på varför människan påverkar miljö och klimat. Ekofeminsmen betonar även att hela världen är 
sammankopplad genom vad som går att betrakta som geografiska processer. Idén att det nuvarande 
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samhällssystemet förtrycker både kvinnor och miljön är användbar inom planeringen eftersom den 
förklarar komplexa samband genom att kombinera frågorna. Det går att kritisera ekofeminsmen för att 
vara alltför essentialistisk. Det finns inom ekofeminsimen inslag av att miljöproblem löses genom att 
inta ett mer traditionellt kvinnligt perspektiv. Genom omvårdnad och helhetstänkande istället för 
rovdrift och utnyttjande skall jordens framtida överlevnad säkras. Men kanske finns det ändå ett positivt 
drag i detta. Kanske kan naturens framtida överlevnad bli det som får vår kultur att mjuka upp de 
könsroller som styr vårt agerande. Inte bara män behöver lära sig att agera mer miljövänlig, utan alla 
människor behöver ställa om sitt sätt att tänka på jorden och dess resurser. 

Geografiämnet är en syntes av flera olika ämnen, och har sin särprägel i att studera rum-plats och 
människa-miljö. Det finns en mängd olika geografier, varav ämnet genus-klimat tangerar flera. Dels 
berör ämnet beteendegeografin, där psykologiska faktorer påverkar rörelser i rummet, i det här fallet 
bilkörning. Genuskodade beteenden i rummet blir därför relaterade till naturgeografiska klimatprocesser 
på global nivå. Ämnet handlar givetvis även om transportgeografi, men har även kopplingar till 
planering. Miljöfrågor inkluderas i geografiämnet i form av humanekologiska studier, vilka har 
kopplingar till ekofeminsmen.  Samhällsplaneringen har sedan länge inkluderat genustänkande, men 
ekofeminismen står ut som en tanketradition som på äkta geografiskt vis kombinerar olika 
tanketraditioner. Planering handlar om hur rummets geografi skapas av människor i beslutsfattande 
ställning i kommunen. Ämnet genus-klimat handlar därför även om politisk geografi. 
Sammanfattningsvis kan ekofeminismen tillföra geografin det systemtänkande som disciplinen 
eftersträvar.

En tankeväckande aspekt som uppsatsen uppmärksammat är kopplingen mellan natur och kultur, 
människa och miljö, som är centralt inom geografin som vetenskap. Med sin syntesansats gör ämnet 
geografi att genus och klimat kan kopplas samman som denna undersökning visat. Kanske kräver alla 
miljöproblem denna tvärvetenskapliga koppling mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap för att 
lösas? Även genusperspektivet på natur och klimat är tankeväckande. En intressant aspekt är sättet att se 
på naturen. Finns det kvinnliga och manliga sätt att se på naturen? Ekofeminismen hävdar att kvinnor 
har närmare till tankar om att ta hänsyn till naturen. Men detta bygger på idén att det finns en 
grundläggande skillnad mellan män och kvinnor. Många hävdar att så inte är fallet, utan att de sociala 
rollerna som män och kvinnor intar är föränderliga över tid. En sådan förändring mot att alla tog mer 
miljöhänsyn vore givetvis att föredra, men kan inte åstadkommas av denna uppsats.

Denna uppsats kan peka på vikten av att inse att det finns genusaspekter på klimatfrågan. 
Undersökningen har visat att kunskapen om denna koppling är bristfällig, både på nationell och på 
kommunal nivå. En uppsats av denna omfattning kan dock inte ge en fullständig bild av läget. Mer 
intervjuunderlag och framförallt djupare studier av politikernas roll skulle ge en mer heltäckande bild. 
Ytterligare studier skulle även kunna inkludera könsfördelningen bland politiker och tjänstemän i större 
utsträckning, samt bland energibolagsstyrelser och klimatforskare. En mer fullständig idéanalys som 
inkluderar andra delar av feministiskt tänkande vore även intressant. Uppsatsen tangerar inte bara 
naturgeografi, utan även urbangeografi, politisk geografi och beteendegeografi. Även här skulle en 
vidareutveckling av dessa geografiska spår vara av forskningsintresse.

Metodologiskt innebär det en svårighet att sammanföra flera olika metoder som jag gjort i denna 
uppsats. En ytterligare svårighet är geografins ansats att vara både naturvetenskaplig och 
samhällsvetenskaplig. Min erfarenhet är att det bland naturgeografer råder relativt jämn könsfördelning, 
medan det bland renodlade fysiker finns en övervikt av män. Naturvetenskap ses ibland som en manlig 
domän, men bland dem som utbildar sig till miljöyrken verkar kvinnor vara i majoritet. Något som 
saknas är feministisk analys av naturgeografiska frågeställningar. Den traditionella naturgeografin tycks 
mig präglad av den manliga natursyn som uppstod under 1700- och 1800-talet. Som feministisk forskare 
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måste man problematisera denna natursyn liksom sin egen roll i sin undersökning. Själv har jag givetvis 
en central roll i hur uppsatsens resultat och analys gestaltar sig. Man för alltid med sig sina värderingar 
in i en undersökning, trots försök att vara objektiv. Min roll framkommer särskilt i intervjusituationen. I 
och med att jag kommer och ställer frågor om genusmedvetenhet i klimatanpassningen, bidrar jag till att 
informanterna kanske börjar tänka i dessa banor mer än vad de skulle ha gjort annars. Detta innebär inte 
att jag spelar en avgörande roll. Någon annan som gör samma undersökning bör komma till ett liknande 
resultat som jag.
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8 Slutsats

Kopplingen mellan genus och klimat inte är särskilt utforskad, i alla fall inte i Sverige. Studier av 
genusaspekter på planering har gjorts, men frågan om hur man ska föra in genusteori i planeringen utan 
att cementera könsroller kräver ständigt fortgående arbete. Det har även gjorts studier kring den fysiska 
planeringens roll i klimatanpassningen, men att koppla samman genus med klimat tycks vara relativt 
nytt. På kommunal nivå i Huddinge används kopplingen mellan genus och klimat inte i någon närmare 
utsträckning. En slutsats är att arbetet skulle gynnas av mer samarbete mellan olika kompetenser. 
Resultaten analyseras utifrån ekofeministisk teori, vilken kopplar samman kvinnors underordning och 
miljöförstöring. Ekofeminister anser att båda dessa frågor orsakas av patriarkala strukturer som 
formades in västerlandet under den vetenskapliga revolutionen. För att lösa klimatproblematiken 
behöver samhällsvetenskaperna och naturvetenskaperna samarbeta.         
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Intervju med Agenda 21-samordnare:

Har Huddinge kommun en genusmedveten och klimatanpassad planering?

Vem bestämmer att bilar skall prioriteras?

Vad menar du med klimatanpassning?

Vad kom klimat- och sårbarhetsutredningen fram till när det gäller Huddinge?

Har du någon teori om genuskopplingen av klimatanpassningen?

Intervju med genusvetare:

Har Huddinge en jämställd och hållbar planering?

Varför kör män mer bil än kvinnor?

Varför bryr sig kvinnor generellt sett mer om miljön än män?

Påverkas samhällsplaneringen av patriarkala strukturer?
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Intervju med planarkitekt:

Påverkas samhällsplaneringen av patriarkala strukturer?

Har ni börjat med jämställdhetskonsekvensbeskrivningar som jämställdhetsrådet föreslagit?

Hur inkluderas klimatfrågan i samhällsplaneringen?

Hur inkluderas genusfrågor i planeringen utan att cementera könsroller?

Hur ser en jämställd och hållbar planering ut?
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