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Att överskrida gränser ingår i feministisk
strategi

Den geografiska forskningstraditionen inbjuder till fältarbete och noggrant in
samlat material. Bearbetningen förväntas leda fram till en syntes med rumsliga
aspekter. Under årens lopp har alltmer avancerade analyser och teoribyggen
vunnit inflytande och nya forskningsområden inkorporerats. Stundom kan den
forskning, som bedrivs under kulturgeografisk flagg, synas disparat och osäker i
sin ämnesidentitet. Men den kan samtidigt visas upp som iderik, kreativ och just
på grund av oförvägenheten att ge sig i kast med många olika frågeställningar
och perspektiv grundmurad och trygg i var den har sina rötter.

Den senare bilden har jag gjort till min egen inte minst p g a att jag påbör
jade mina forskarstudier i en period när min handledare Gunnar Tömqvist for
mulerade välskrivna och spännande aktstycken om kreativ miljö l som stimule
rade till pluralism och nya infallsvinklar. Nu, efter flera års forskning om kvin
nors tidsanvändning och förhållningssätt till vardagliga ting, kan jag utan tve
kan påstå att dagens moderna kvinna, som har ambitionen att förena ett krävan
de yrkesliv med hem och familj, har god användning av sin innovativa förmåga.
Kvinnor använder mycket energi på att hitta nya lösningar på de oförutsedda
problem som radar upp sig i deras liv. Bestämningen av kreativitet som "en
form av synergism mellan kompetens, information, redskap och fysisk miljö"Z
passar bra när kvinnors sätt att hantera verkligheten skall beskrivas. Måhända är
det inte en tillfällighet att det kvinnliga apostroferas i ordspråket "nöden är upp
finningarnas moder".

I de olika forskningsprojekt och samtal som letts av Gunnar Tärnqvist, och
som jag har haft mäjlighetatt ta del av, återfinns klassiska geografiska begrepp
som avstånd, räckvidd, räckhåll, nätverk, noder och länkar, personkontakter,
gränser och gränsöverskridande3

• På många sätt finns det en klangbotten i des
sa begrepp som ger resonans i den forskning jag medverkar till att utveckla
inom vår gemensamma disciplin och som just nu i kursplaner benämns genus
geografi. I den tankefigur, som jag bär med mig in i olika forskningsprojekt,
finns dessa begrepp med på ett självklart sätt och leder mig i mitt sökande att
tolka kvinnors verklighet även om de inte alltid skrivs läsaren på näsan. Det be
grepp, som för närvarande framstår som en utmaning att applicera i en ny kon
text, är "gränsöverskridande" inte minst mellan privat och offentlig sfår/rum.

Denna artikel kommer att behandla demokrati i form av delaktighet och
engagemang, och har kvinnliga tjänstemän och kvinnors agerande i fokus. Lika-
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så kvinnors försök att skapa en motkraft utifrån en ansvarsrationalitet. Därmed
tangeras behovet aven ny tjänstemannaroll där den traditionella yrkesprofessio
nen inordnas i ett demokratiskt projekt. Med detta menas en mer direkt kontakt
mellan tjänstemän/planerare och de som berörs, och en arbetsorganisation som
både är flexibel och låter alla medarbetare utvecklas och ta ansvar. I den diskurs
kvinnoforskningen genererat finns en tanke om att detta eftersträvansvärda kan
utvecklas i platta d v s icke hierarkiska organisationer. Det speglar feminismens,
både teoretiskt och praktiskt, sökande efter något nytt som bryter upp förtryck
ande former inte bara gentemot kvinnor utan också gentemot de med minst makt
i samhället. Detta kan förstås på olika sätt, ett är "att överskrida gränser". Över
skridandet kan ske mellan olika yrkesroller, olika intressegrupper, olika politik
områden såväl som mellan offentligt och privat. I alla dessa finns en rumslig
dimension mer eller mindre uppenbar beroende på vanan att placera in skeenden
i ett tidsrumsligt sammanhang. Det fordrar en medvetenhet om att en viss hän
delse också äger rum på en bestämd plats. Jag kommer att belysa detta med tre
exempel hämtade från olika forskningsprojekt som kan placeras på tre skilda
rumsliga nivåer.

Det första exemplet utspelar sig på lokal nivå, närmare bestämt arbets
platsnivå och handlar om daghemsföreståndare försatta i en förändringsprocess.
Det andra exemplet berör också den lokala nivån, mer preciserat den kommu
nala nivån, och belyser översiktsplanearbete. Projektet bygger på intervjuer med
kvinnliga tjänstemän. Det tredje exemplet kan närmast hänföras till den regio
nala nivån - län, kommuner eller ett antal sammanhängande kommuner - och tar
upp kvinnors och mäns skilda utgångspunkter i regional utvecklingsplanering.

Det finns anledning att inledningsvis beröra rubrikens begrepp feminism.
Varför tala om en feministisk strategi när det finns ett inarbetat ord som jäm
ställdhet? Anledningen är att jämställdhet så starkt förknippas med den nu förda
politiken och vad som är norm i den. Feminism och feministisk forskning rym
mer också en förbundenhet med politik men på ett betydligt friare sätt4 • Den har
en emancipatorisk potential på så vis att förändringarna förväntas gå i en rikt
ning som är frigörande för kvinnor. Att vara kvinna skall i framtiden generellt
sett innebära att ha större möjligheter att påverka samhället och sin egen situa
tion än nu. Vilka uttryck det rent konkret kommer att ta sig vet vi inte idag, det
är upp till var och en att spekulera i. I det feministiska projektet, som går vida
utöver det en könsteoretisk forskning kan åstadkomma, ryms förhoppningar,
drömmar och viljor. Det har ett visionärt inslag med en öppenhet inför över
skridande av dagens tankar och normer för vad kvinnlighet och manlighet inne
bär. Dessa sociala konstruktioner förhandlas och omförhandlas efter hand mel
lan könen, ofta med en inbyggd tröghet, och leder inte med automatik till bättre
positioner för kvinnor. De avpassas efter de samhälleliga omständigheter de är
en del av.
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Gränsöverskridande 1: Från daghemsjOreståndare till områdeschejer
Det forsta exemplet är baserat på ett projekt som innebar att jag anordnade en
forskningscirkel med en grupp daghemsforeståndare i Malmö i början på 1990
talets. Cirkeldeltagarna träffades åtskilliga gånger. Det skedde under en period
då barnomsorgen hamnade i en våldsam turbulens. Kommunledningen hade
som mål att daghemmen skulle bli resultatenheter. Målet var också att 25 pro
cent av platserna skulle drivas i privat regi.

Från daghemsfdreståndarnas synvinkel kastades de in i en dramatisk för
ändring; från en situation som kännetecknades av att de upplevde sig ha lång
yrkeserfarenhet, fick aktiv uppbackning och hade en trygghet i anställningen,
till en situation som präglades av nedskärningar, uppsägningar och nya positio
ner, en del mycket osäkra.

När forskningscirkeln startade bestod den aven optimistisk grupp deltaga
re som hade god självkänsla och upplevde sig som framgångsrika och självklara
i sin föreståndarroll. De utstrålade kreativitet och initiativfdrmåga. Det aktiva
arbetet med kvinnligt ledarskap hade haft den effekten. Tanken att någon från
politikernas håll eller framför allt från tjänstemannasidan skulle vilja avskeda
eller göra någon föreståndare överflödig tedde sig absurd.

De första signalerna om en nyordning i politiken och arbetsorganisationen
innebar ett decentraliserat ansvar, vilket föreståndarna upplevde positivt. Nu
fick de äntligen veta vad deras daghem kostade. De sparbeting, som dök upp
nästan samtidigt, genomforde foreståndama utan knot och ansåg att det fanns
fog for en hel deL De visste var det fanns luft i systemet. I denna fas forsvann
diskussionen om privatisering och det helt överskuggande samtalsämnet blev
besparingar.

Organisationsforändringarna drevs emellertid vidare. Daghemsfdrestånd
ama skulle avskaffas och istället infördes områdeschefer som skulle ansvara fdr
flera daghemIforskolor. Antalet områdeschefer skulle uppgå till kanske 30 pro
cent av antalet foreståndare. Först tog fdreståndarna inte organisationsforslaget
på allvar - de var ju vana vid att få mycket positiv respons. Därfor blev också
reaktionen våldsam när de forstod att nu gällde något helt annat. Deras chefer
visade plötsligt en helt ny sida. Föreståndarna kände sig överkörda och ansåg
sig vara brickor i ett spel. De tvingades att under en mycket kort tid diskutera de
forslag som kom från politikernas beslut omsatta av tjänstemän högre upp i
hierarkin. Samtidigt ventilerade föreståndarna sinsemellan hur de själva skulle
velat genomfora besparingarna. Här hann de inte med att lägga fram alternativa
forslag, vilket bl a berodde på att de hade olika uppfattningar om besparingar
nas nödvändighet och var de borde fdretas. Processen gick fdr snabbt. Mot
kraften dog i sin linda.
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När cirkeldeltagarna beskrev förståndarrollen kom det fram att den bestod
av ett mångsyssleri. Den centrala uppgiften var att ha grepp om helheten. En
förståndare utgjorde en av flera individer i personalgruppen. Förskollärare och
barnskötare var kolleger på ungefär samma nivå. Föreståndarens specifika roll
var att fungera som stödperson i olika avseenden. Den nya områdeschefen
skulle tvingas att distansera sig, vara mer chef i bemärkelsen bestämma över
andra. Detta blev tydligt i och med att föreståndarna fick ansvar för ekonomin
och ålades att genomföra besparingar. Detta tvingade dem att skaffa sig en
överblick av kostnadsläget. Det var då de t ex kom underfund med vilka dåliga
hyreskontrakt kommunen hade. Avtalen var bundna under en lång period och
enligt föreståndarna till ett alltför högt pris. Föreståndarna tvingades fatta en del
beslut som stod i strid med "den goda pedagogikens övervakare" och "den
skickliga personalledaren". Detta var kvalfullt eftersom det egentligen var så de
hade sett på sig själva.

Detförsta sparbetinget genomfördes med småsparande här och där, lite på
leksaker, lite på mat, ta bort de timmar för städning som egentligen inte utnytt
jas till det etc. I denna sparprocess framgick att föreståndarna tänkte på sitt dag
hem som på sitt eget hem och ekonomin som om den vore deras egna hushålls
pengar.. Den skulle göra så lite skada som möjligt. Alla drastiska åtgärder som
kunde drabba barnen undveks, även om just ett sådant förfarande skulle kunna
väckt föräldrarnas vrede och indirekt protester gentemot politikerna och deras
ekonomiska synsätt. Föreståndarna försökte trolla med knäna. De bar med sig
ett förhållningssätt som byggde på erfarenheter från sina egna hushåll och som
de hade nytta av i jobbet. Gränserna var inte definitiva mellan privata erfaren
heter i form av tyst kunskap och den professionella yrkeskunskapen.

Det andra sparbetinget hanterades genom att snåla med att sätta in vikari
er, lägre personaltäthet och att avskeda tillfälligt anställda. Det tredje sparbe
tinget kunde förutom ett fortsatt sparande efter ovanstående modell innebära att
någon som jobbat länge avskedades eller förflyttades, ibland ett mycket smärt
samt beslut att fatta. Det innebar också att avvisa barn vars föräldrar inte betalat
avgiften. Föreståndarnas ideologi föreskrev att man inte avskedar kolleger - det
är en överordnad chefs uppgift - och att alltid se till barnens bästa. Här kom så
ledes förskollärarprofessionen i kollision med den nya chefsroll som var i var
dande. Denna typ av gränsöverskridande hade de inte tvingats göra tidigare.

De föreståndare, som huvudsakligen var pedagogiskt intresserade, efter
traktade inte de nya tjänsterna som områdeschefer. De däremot som sökte och
fick tjänsterna var inställda på att det skulle bli mycket administration och eko
nomihantering. Dessutom att det skulle kunna fordras hårda nypor. De spräckte
den gamla professionens gränser utan att egentligen ha fått stöd för detta i sin
utbildning på lärarhögskolan. I detta låg också något nytt och lockande. Dessa
kvinnor visade sig också vara bärare av något som skulle kunna betecknas som
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en småföretagarideologi; inställda på utmaningar, arbeta hårt, initiativrika, lite
tuffa och med goda kunskaper.

Detta är ett exempel på ett dubbelansikte från den offentliga arbetsgivaren.
Först hade denna grupp f6reståndare under en lång period uppmuntrats, mtt stöd
och mtt gå särskilda kurser i kvinnligt ledarskap för att därefter ställas inför en
omstrukturering där deras uppfattningar inte efterfrågades, varken hur eller vad
som borde förändras. Genom att de ställdes utanför beslutsprocessen skapades
en misstro från föreståndarnas sida. Det uppstod också en viss splittring mellan
dem. Det finns anledning att fråga sig varför inte chefstjänstemän och politiker
var mer intresserade av att utnyttja personalens engagemang och kunnande. På
det kan inte ges något svar här. Resultatet blev emellertid att det är befogat att
påstå att demokratin på arbetsplatsen inte ökade. Snarare handlade det om att
härska genom att splittra. I ett feministiskt perspektiv var föreståndarna en
grupp med väl utvecklad ansvarsrationalitet. Visionerna eller kornen i en femi
nistisk utopi om "det goda omhändertagandet" och "den bästa pedagogiken
"fick delvis stryka på foten för en krass ekonomisk kommunal ekonomi och ett
beslutsfattande vars mål var en snabb förändring.

Var då detta ett gränsöverskridande som var negativt eller positivt sett ur
det feministiska projektets strategi? Både ja och nej. Om den tolkas så att så
många som möjligt skall vara på samma nivå, vilket förståndarna först gav ut
tryck för, var det ett fjärmande. Om strategin tolkas så att det gäller att skapa
karriärvägar och beslutsordningar, som liknar de traditionellt manliga, var det
ett steg i rätt riktning. När processen väl var över i sitt första led och områdes
cheferna utvalda försvarade dessa sina nya arbetsuppgifter gentemot kritik och
visade förståelse för att de förändringar som företagits var nödvändiga och rik
tiga.

Gränsöverskridande 2: Från kvinnligt till mänskligt till ny kvinnlighet
i fysisk planering
Det andra exemplet belyser översiktsplanering som bedrivs på kommunal nivå.
Avsikten är att försöka förstå vad ett genusperspektiv på översiktplanering in
nebär eller skulle kunna innebära. l den förstudie jag och en kollega genomfört
har vi intervjuat kvinnliga planerare för att ta del av hur de diskuterar kvinnligt,
manligt och jämställdhet6•

Boverket har utarbetat en handbok i översiktlig planering. Den har inget
uttalat jämställdhetsperspektiv. Trots att jämställdhet varit så mycket på tapeten
i den politiska debatten uppstår problem när jämställdhetsaspekterna skall om
sättas i t ex fysisk planering. Hur tolkas innebörden i jämställdhet i det sam
manhanget? I intervjuerna med kvinnliga tjänstemän vid Boverket framgick att
de ansåg att jämställdheten är inbakad i den föreliggande handboken. Där finns
nämligen formulerat att alla grupper skall innefattas i planeringen. Det innebär
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också att ingen skall vara utestängd. Därmed är det fritt fram för läsaren att tol
ka texten som om den handlar om kvinnor och män utan att det skrivs ut expli
cit. Det är ett lätt sätt att komma undan jämställdhetsproblematiken, även om
det inte är avsikten. Medborgarinflytande finns nämnt i handboken i viss om
fattning. Miljöfrågorna däremot behandlas på rakt motsatt sätt. Det framhålls
mycket starkt i handboken, mycket text. Därtill genomförs många utredningar
inom verkets ram.

Att det råder en så stor obalans mellan frågor som berör jämställdhet, med
borgarinflytande och miljö får i viss mån sin förklaring i intervjusvaren från de
kvinnliga planerarna. Det mest påtagliga är att de föredrog att tala om männi
skor istället för kvinnor. Men trots detta förde de långa resonemang om vad det
innebär att vara kvinna. Vid direkta frågor pekade de snabbt ut vad de ansåg
vara kvinnliga värden och kvinnliga ansvarsområden, t ex att kvinnor har större
ansvar för barn och att kvinnor är mer beroende av närhet, både psykiskt och
fysiskt. Likaså förknippas kvinnor med ordet vardagsliv och ansvaret för det
repetitiva. I en bemärkelse blir kvinnor på så sätt· avvikare eftersom dessa
"kvinnliga" värden ligger dolt i den fysiska planeringens uppgifter medan mäns
intresseområden ligger synliga och direkt i. De kvinnliga planerarnas erfarenhet
var nämligen att män intresserar sig för trafikfrågor, infrastruktur och liknande.
Att det förhåller sig så tyckte de inte fanns anledning att sätta på pränt. Det
skulle väcka starka känslor, vilket de ville undvika.

Många av dagens moderna kvinnor söker avskilja sig som könsvarelser
och vill bara få sin yrkesroll bekräftad på jobbet. De ser ingen möjlighet att för
ena dem. Villkoren är inte sådana. Detta förhållningssätt återverkar på hur de
betraktar sina arbetsuppgifter och i det finns ett mönster där ett inslag är att
mänskligt är mindre laddat än kvinnligt/manligt för att inte tala om feministiskt.
Innebörden av mänskligt lät de kvinnliga planerarna därför bli identiskt med
kvinnligt; humant, omsorgsinriktat, inkännande, lyssnande och varsamt. De an
vände sig aven omformningsstrategi. Troligen är det taktiskt grundat, ibland
omedvetet, eftersom det då accepteras av deras manliga och även kvinnliga
kolleger. Teoretiskt kan detta ses i ljuset av genussystemets maktordning, i vil
ken den manliga normen är styrande, så även i en verksamhet som fysisk plane
ring.

I projektet genomfördes också intervjuer med kvinnliga planerare som inte
väjt för att tala i termer av kvinnligt och manligt. Dessa har aktivt verkat för ett
större medborgarinflytande och speciellt försökt dra in kvinnor i planeringspro
cessen. Deras erfarenheter visar att kvinnor och män diskuterar olika frågor och
delvis gör olika prioriteringar. En kvinnlig arkitekt påstod bestämt att vid sam
råd om planer är det svårt att få kvinnor att yttra sig, men när de gör det tar
kvinnorna upp frågor om trafikmiljön är säker för barn och gamla, om man
tänkt på att bevara fina hus och om miljötänkande t ex komposter. Män förhör
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sig om det finns tillräckligt utrymme för industrier och parkeringsplatser samt
hur det står till med dagvattenläget. Dessa kvinnliga planerare, som intresserade
sig for att ta upp frågan om kvinnligt/manligt, vågade också betrakta och re
flektera över sig själva och hade kommit fram till att de arbetade annorlunda än
sina manliga kolleger. Enligt dem själva var de mer inriktade på att arbeta i lag
över sektorsgränserna, fora samtal med olika intressenter och betonade ett
mycket respektfullt forhållande till medborgarinflytande. De ansåg också att det
fanns fordelar med att vara kvinna, inte minst for att de som kvinnor hade lätt
att fä bra kontakt med allmänheten.

Samtidigt som kvinnligt/manligt både är självklart och basalt är det laddat
och knepigt. När planerarna tvingades definiera kvinnligt/manligt blev deras
bilder lätt stereotypa eller återspeglade traditionella roller, till stor del redan
överspelade. Utmaningen i den feministiska strategin är att begreppsliggöra och
visa att det redan nu, i dagens samhälle, finns många olika sätt att vara kvinna
på, och att det finns en längtan inte att avskaffa kvinnligt/manligt utan att
spränga ytterligare gränser och dänned fä kvinnor mer delaktiga i det gemen
samma samhällsprojektet.

Jämställdhet, medborgarinflytande och miljöfrågor är de tre nya områdena
som skall tas upp i den översiktliga planeringen. Jämställdheten går det uppen
barligen fortfarande bra att strunta i, trots att det finns ett mycket nära samband
mellan de tre områdena. Jämställdhet hänger ihop med makt och medborgar
inflytande. Kvinnor är bra på att samtala med allmänheten. Kvinnor är mer in
tresserade av miljöfrågor än män. Som nämnts finns det kvinnliga planerare
som genom sin erfarenhetsbaserade kunskap vågat börja ett gränsöverskridande
mellan dessa områden. För detta krävs medvetenhet, kunskap och viljestyrka.

Gränsöverskridande 3: Från tillväxt till resursmobilisering i regional
utvecklingsplanering
Det tredje exemplet handlar om regional och lokal utveckling. För ett antal år
sedan, när jag foreläste om en kvinnovänlig regionalpolitik, möttes jag aven
oforstående publik. Det verkade inte angå kvinnor. Det uppfattades som könlöst
och abstrakt. I en lång process har den nu tvingats börja visa ett nytt ansikte.
Kvinnor inte minst från glesbygden efterfrågade en politik som inte bara forde
upp industri- och näringspolitik på dagordningen. De ville att människor och
deras vardagsliv skulle problematiseras. Detta kom fram starkt i början av 1990
talet efter landsbygdskampanjen "Låt hela Sverige leva" och fick direkt åter
verkningar i följande regionalpolitiska propositioner, där forslag om regionala
resurscentra för kvinnor lades fram och kvinnligt företagande särskilt uppmärk
sammades.

Kvinnors vinklingar på lokal och regional problematik bekräftas i svaren
från en mindre enkät till kvinnor som arbetar med lokal och regional utveck-
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ling7
• Följande är en provkarta på vad de för de fram i enkätsvaren. Inte sällan

formulerades svaren i frågeform av typ: Hur skall kvinnor försörja sig i framti
den? Vad skall hända med offentliganställda kvinnor i glesbygden? Kvinnligt
företagande - hur långt kommer man med det som räddningsplanka? Går det att
försörja sig på? Är distansarbete en lösning? Innebär det att kvinnorna i gles
bygden får sitta och städa i dataregister, nya rutinuppgifter? Kommer projektan
ställningar att bli den vanligaste anställningsformen? Hur skall småbarnsmam
mor klara dem? När skall kvinnors förmåga att förklara, lyssna och kommunice
ra erkännas och värderas? Varför kan inte kvinnliga forskare konstruera nya
modeller för att mäta tillståndet i en kommun med hänsyn tagen till miljön och
livsbetingelser som hälsa, trivsel, överblickbarhet, tillgänglighet? Vad skulle
det innebära om man anlade ett kvinnoperspektiv på trafik, fysisk översiktspla
nering och miljö? Varför arbetar myndigheter inte med helheten? Kvinnorna,
som besvarade enkäten, utgick ofta från problem i deras omedelbara omgivning
d v s i den lokala miljön och efterlyste nya handlingsstrategier för att lösa dem
på ort och ställe. Som synes blandas olika frågor, men i deras huvuden hänger
allt ihop och de anser att gränser mellan olika ansvarsområden ofta är barriärer
som bör överskridas.

Ett helt annat synsätt kommer fram i olika plandokument och i diskussio
ner som förs av män med liknande bakgrund som kvinnorna som besvarade en
käten. Det är påtagligt att i de "manliga" sammanhangen handlar det om att
söka lösningarna någon annanstans, i övriga Europa eller ännu längre bort. In
ternationella kontakter, IT-teknologi, infrastruktursatsning i form av flyg ingår i
framtidsscenarierna. Stora motorvägssatsningar ger glans åt visionen och visar
på framåtanda och aktivitet. Det ger en bild av ett manligt planerarrum med
upplösta gränser och förhoppningen om att avstånd inte längre skall ha någon
betydelse. När kvinnors verklighet kommer upp på agendan omtalas kvinnor i
egenskap aven grupp i befolkningen som har problem. De har fel utbildning, fel
yrke och varken eftersträvar eller innehar tätpositionerna till de utpekade strate
giska områdena och bör därför på ett eller annat sätt korrigeras. Åtgärden blir
att försöka länka in kvinnor i ett manligt sätt att agera. De erbjuds att dela den
manliga visionen och aktiviteterna kring den, men det blir på den manliga vi
sionens villkor. Den är nämligen redan uttalad och godkänd. Det är själva tän
kandet, tankefiguren, filosofin eller vilket ord man nu väljer, som är den kritiska
punkten. Det är denna som behöver ifrågasättas och plockas isär. Ett tänkande
som definierar kvinnor som problem kan aldrig innefattas i en feministisk utopi.

Är det rimligt att utifrån detta påstå att kvinnor och män börj ar i olika än
dar när de skall ta itu med problem i samhället? Kan då lösningen ligga i att
bygga upp nya lokala projekt i samverkan mellan könen och som bygger på öm
sesidig respekt och djupare kunskap om kvinnors och mäns verklighet i dagens
samhälle? Eller är detta enbart populistiskt och alltför följsamt i förhållande till
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jämställdhetspolitiken? Oavsett, är det så många kvinnor skulle vilja förverkliga
en politik :för lokal och regional utveckling.

I den regionalpolitik, som kvinnorna förespråkade, vidgades således regio
nalpolitikens uppgift. De ville inte bara avhandla produktionens villkor. De för
de in reproduktionens villkor och därmed kom de närmare det mänskliga livet.
De efterfrågade hur beslut i ett sektorsområde påverkade ett annat. De strävade
efter helheten. De utgick ifrån och återkom till den lokala nivån. Det var där de
utvärderade resultaten. De förespråkade en "bottom-up" planering. Det fanns en
strävan efter gränsöverskridande både vertikalt och horisontellt.

I en skrift om en kvinnovänlig regionalpolitik, som jag författade på upp
drag av dåvarande Glesbygdsmyndigheten, formulerade jag tankar och ideer jag
lyssnat av och fått inspiration till av ett otal kvinnor. I skriften liknas regional
politiken vid ett mynt. På den ena sidan finns regionalpolitiken utfomad av och
för män. I den är målet tillväxt. På den andra sidan myntet finns regional
politiken utformad av kvinnor. Denna mer kvinnovänliga regionalpolitik för
ändrar innehållet i den regionala problembilden. Den tar in människans egen
skaparkraft och beredskap att ta ansvar. Det behöver inte stå i motsats till till
växt. Dock, den betonar resursrnobilisering som överordnat begrepp istället för
tillväxt, ett begrepp som kan tillämpas på såväl regional som lokal nivå.

Hur skall detta åstadkommas? Vad skall nu läggas på planerarnas axlar.
Det är lätt att föreställa sig en ny roll, som innebär att planeraren både utgår från
politikernas intentioner och som får rätt att lyssna och ta hänsyn till de som di
rekt berörs; respekterar och omsätter med rättrådighet och professionalitet som
ledstjärnaS. Det är denna roll som håller på att växa fram i en bredare krets än
tidigare. Det kräver att planeraren måste förstå vad som är det specifika, det som
är värt att bygga vidare på. Planeringen i framtiden kanske lika mycket kommer
att handla om vad man bör respektera och lämna orört som vad som är möjligt
att förändra. Det blir naturligt att arbeta tvärsektoriellt och i diskussion och
dialog med politiker och allmänhet. Detta är en utmaning för planerarkåren och
samtidigt en hyllning till dem som redan är inne på det spåret. Kvinnors förmå
ga att lyssna, kommunicera och deras känsla för stämningar bör komma väl till
pass när detta nya håller på att formas. Här ryms också den utvecklingspotential
den feministiska strategin söker fånga in9

•

Rummets betydelse
Den feministiska strategin innebär gränsöverskridande på många olika plan.
Som framgått finns, mer eller mindre framträdande, en rumslig dimension. Det
kan handla om hur mötesplatser befrämjar samhörighet och kreativitet. Det kan
avse erövrandet av det offentliga rummet i det dagliga livet eller inflytande över
planeringen av det rum man hör hemma i.
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I det första exemplet finns en rumslig dimension som berÖr direktkontak
ten mellan individer. Daghemsföreståndama hade i inledningsskedet en tät
kontakt sinsemellan och med sin förvaltning, som innebar att de träffades regel
bundet men också spontant sökte upp varandra i tjänsten. Dessa personliga mö
ten i ett specifikt rum befrämjade samhörigheten. I nästa skede minskade kon
taktytorna. Daghemsföreståndarna upplevde att det var obehagligt att komma in
i förvaltningens lokaler och fårre möten ägde rum. När processen kom in i nästa
fas och områdescheferna var utvalda, började deras inskolning med heldagars
sammankomster för att stärka gruppkänslan hos de nya cheferna. Detta är ett
gott exempel på personkontakters betydelse och att dessa kontakter verkligen
sker öga mot öga, vilket förutsätter att man vistas i samma rum. Det lägger
kvinnor i allmänhet stor vikt vid, vilket bl a framkommer när de kvinnliga pla
nerarna söker nya vägar för att möta allmänheten genom att träffa och samtala
med folk, och själva anser att just detta är deras kompetens. Att krympa avstånd,
inte minst de rent fysiska, underlättar gränsöverskridandet även sett ur den fe
ministiska strategins synvinkel.

Under det senaste århundradet har många steg tagits i riktning mot kvin
nors likaberättigande. Ett exempel som ofta nämns är att kvinnors förvärvsfre
kvens ligger nära männens. Många svenska kvinnor förvärvsarbetar således,
även småbarnsmammor, samtidigt som de har huvudansvaret för hemarbetet.
Det återspeglas i kvinnors resmönster som visar att kvinnor ofta gör ett stopp på
sina resor till och från arbetet för att de skall lämna eller hämta barn på dag- el
ler fritidshem eller handla matvaror. Män däremot reser i större utsträckning
direkt från jobbet och hemlO. Utan att här fördjupa resonemanget kan man påstå
att kvinnor för med sig sitt reproduktiva ansvar från den privata sfåren in i den
offentliga och att detta samtidigt innebär att de förflyttar sig från ett privat till
ett offentligt rum. Gränserna mellan privat och offentligt upplöses i viss mån.
Därmed blir det tydligt att överskridandet från det privata till det offentliga har
en rumslig dimension; i den feministiska strategin ingår också erövrandet av det
offentliga rummet.

I politikområden som berör transporter, fysisk planering, lokal och regio
nal utveckling har män betydligt större inflytande än kvinnorll . Kvinnors större
delaktighet i offentligheten börjar nu avsätta vissa spår även här. Olika plane
ringsformer har börjat diskuteras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I motsva
rande planeringsformer under början och mitten av seklet kunde mycket väl fö
ras en diskussion om kvinnor och män, men då ansågs det självklart att kvinnor
och män kompletterade varandra och hade helt olika samhällsuppgifter. Så
småningom slog tanken om likhet mellan könen igenom i den politiska ideolo
gin och fick till följd att planeringsfrågor blev könsneutrala. Under slutet av
1900-talet började kvinnligt och manligt tas upp med en ny ideologi i grunden
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och med kvinnorna själva som medverkande. Det andra och tredje exemplet
belyser detta.

I alla tre exemplen finns en undertext om att den feministiska strategin in
nebär att överskrida gränser. Dess kärna är kvinnors strävande att ta del av och
påverka även den offentliga sfåren. I den mån de lyckas sker en rordjupning av
demokratin. Dessa processer försiggår inte i tomma intet utan på högst konkreta
platser. Gränsöverskridandets rumsliga implikationer är ett forskningsområde
med utmanande frågeställningar för den könsteoretiska forskningen.

l Se t ex Tömqvist 1983.
2 Tömqvist 1983 sl12.
3 Framför allt Tömqvist 1996 och 1998.
4 Jfr t ex Eduards 1995.
5 En utförligare beskrivning finns i Friberg 1995.
6 Min kollega i projektet är Anita Larsson. Redovisning bygger på en förstudien, Friberg & Larsson 1997.
7 Enkäten ingick i ett underlag inför arbetet med ett forskningsprogram som behandlade ett genusperspektiv på

regionalutveckling. Programmet skrevs tillsammans med Elisabeth Sundin, se Friberg& Sundin 1996.
8 Här har jag tatt inspiration av Lennart Lundquists tankar om demokrati.
9 I en artikel i Landstingsförbundets skrift Regional tillväxt, 1996, har jag tagit upp detta i ett något annorlunda

sammanahng.
10 Detta finns utförligare diskuterat i Friberg 1999.
11 Maktutredningen, SOV 1998:6 och Boverkets rapport Hela samhället 1996 belyser detta.
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