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Det här projektet tar avstamp i mitt eget
personliga sökande efter verktyg att
adressera genus i arkitektur och planering, hur jag som arkitekt ska arbeta med
jämställdhetsfrågor. De senaste åren har
en diskussion om genus och arkitektur
börjat formas inom professionen och
mycket bra finns skrivet om jämställdhet
i den byggda miljön. Dock upplever jag
forfarande ett glapp mellan teori och
praktik, det saknas exempel på hur de
teoretiska verktygen kan tillämpas i praktiken. Jag anar också en storstadsnorm
där jämställdhetsdiskussionen utgår från
den tätbebyggda stadsmiljön. Det här
projektet är en strävan att konkretisera
jämställdhetsarbetets dimensioner utifrån
en småstadskontext, att exemplifiera hur
teorin kan tas in i praktiken och samtidigt
rikta ljuset mot allt det som inte är storstad. Min förhoppning är att det här ska
kunna vara till hjälp för andra arkitekter
och planerare som också är på jakt
efter exempel på hur jämställdhetsfrågor
kan adresseras i den byggda miljön i
småsamhällen och på landsbygden.
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ORDLISTA
GENUS

NORM

De socialt och kulturellt formade könsrollerna, det vi
lär oss och blir uppfostrade till att göra. Genus är alltså
inte det biologiskt formade könet, utan det som anses
vara typiskt manligt och kvinnligt. Dessa skillnader
tar sig uttryck i exempelvis yrkesval, intressen, klädval,
frisyrer och kroppsspråk.

Normer och värderingar upprätthåller vår sociala
samvaro och anger hur vi bör bete oss i förhållande till
varandra. Normer kan också bidra till att upprätthålla
en orättvis maktfördelning och förtryck.

GENUSPERSPEKTIV
Syftar till att studera hur könsroller konstrueras i en
viss situation och hur en viss kontext skapar olika
möjligheter för flickor och pojkar, män och kvinnor.

Det arbete som är nödvändigt i organisationen av
vardagen. Obetalt arbete innefattar till exempel
hushållsarbete, så som matlagning och städning,
inköp av varor och tjänster eller att skjutsa barn till
olika aktiviteter.

INTERSEKTIONALITET

STORSTADSNORM

Att studera hur olika maktstrukturer samverkar och
förstärker diskriminering och förtryck. Intersektionalitet utgår från att maktstrukturer i samhället skapar ett
system där vissa människor är överordnade och andra
underordnade samt att dessa maktstrukturer inte kan
isoleras från varandra utan är sammanflätade.

Synsätt i vårt samhälle där staden betraktas som det
önskvärda och andra platser betraktas som avvikande.
Storstadsnormen skapar en maktstruktur som försätter
stadens invånare i en priviligerad situation.

JÄMLIKHET

De liv som levs i vardagen, innefattar här hela veckan,
även lördag och söndag, samt dygnets alla timmar.

Alla människors lika värde och lika möjligheter,
rättigheter och skyldigheter.

OBETALT ARBETE

VARDAGSLIV

JÄMSTÄLLDHET
Jämlikhet mellan kvinnor och män. Målet för den
svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna
liv.
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BAKGRUND
MÅLBILDER
ANALYS
STRATEGI

SYFTE OCH RESULTAT
Mitt syfte med det här projektet är att överbrygga
glappet mellan teori och praktik genom att utforska
hur arkitekter och planerare kan arbeta utifrån ett
genusperspektiv. Mitt fokus ligger främst på den översiktliga planeringen kontextualiserad i småsamhällen
och på landsbygden. Projektet resulterar som en första
del i en uppsättning målbilder som ger exempel på hur
frågor om jämställdhet kan adresseras i den byggda
miljön. I en andra del görs en fallstudie på Orust,
där kommunen analyseras utifrån de framtagna
målbilderna. Jag vill med projektet samla, tillgängliggöra och exemplifiera hur arkitekter och planerare
kan arbeta med jämställdhetsfrågor i praktiken.

AVGRÄNSNINGAR
Projektet är avgränsat till att fokusera på översiktlig
planering på landsbyggd och småsamhällen utifrån ett
vardagslivsperspektiv. Resultatet ska inte ses som ett
facit utan den uppsättning målbilder som presenteras
är exempel på hur jämställdhetsarbetet kan konkretiseras i den byggda miljön. I valet av vad som anses
vara viktiga målbilder uppstår problemet att målbilder
också väljs bort. Detta bör beaktas och målbildernas
relevans bör prövas vid applicering i andra projekt.
Utgångspunkten för det här projektet är att studera
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ojämlikheter mellan kvinnor och män, och innehåller
därför inte någon intersektionell analys. Dock finns
det intersektionella perspektivet med i åtanke genom
hela projektet.
På grund av tidsbegränsningar har det här projektet
ingen möjlighet att inkludera någon medborgard ialog
i fallstudien för Orust. Under kapitlet Bakgrund betonas
vikten av medborgardialogen som verktyg för att samla
in kunskapsunderlag om kvinnors erfarenheter i den
byggda miljön. I ett vidare arbete med jämställdhet i
den byggda miljön på Orust bör en medborgardialog
komplettera analysen.
I fallstudien för Orust studeras bara huvudön, Orust.
I Orust kommun ingår också ett antal kringliggande
öar, såsom Kärringön, Härmanö och Gullholmen,
som kopplas till Orust genom färjor. Dessa öar är inte
med fallstudien.

METOD
Litteraturstudie
I projektets första del presenteras tidigare forskning
om jämställdhet i den byggda miljön samt en samling
med relevanta målbilder som ger exempel på hur
dessa frågor praktiskt kan adresseras i a rkitekturen.
Målbilderna har valts ut med avsikt att vara
relevanta för översiktlig planering på landsbygden


och i småsamhällen utifrån ett vardagslivsperspektiv.
Denna del syftar inte till att uppfinna hjulet igen, utan
att tydliggöra den teori som redan finns och anpassa till
en landsbygdskontext. Den litteratur som främst har
varit vägledande är Jämställdhet nästa! Samhällsplanering
ur ett genusperspektiv (2008) där forskaren Anita Larsson
tillsammans med Anne Jalakas har sammanställt sitt
tidigare forskningsmaterial om genusperspektivet i
samhällsplaneringen tillsammans med egna reflektioner. Värdefull litteratur har också varit Risk - Om
kvinnors erfarenhet och fysisk planering (Andersson, 2005),
Norm & Form - Att förstå makt och rum ur ett genusperspektiv,
från kritisk analys till strategi samt Vidga vyerna - planeringsmetoder för trygghet och jämställdhet (Boverket, 2010).
Fallstudie
I projektets andra del skapas djupare förståelse för
teorins användning i praktiken genom en fallstudie.
Här analyseras Orust kommun utifrån de definierande målbilderna och resulterar i ett antal strategier
och rekommendationer för hur Orust kan arbeta för
en mer jämställd byggd miljö. Analyserna baseras på
platsobservationer, GIS-analyser och sammanställd
data från Orust kommun (2009). Vid GIS-analys av
gång- cykelavstånd har det befintliga vägnätet använts
utan hänsyn till vägens anpassning för gång- och
cykeltrafik. Vid ett vidare arbete bör detta inkluderas
för att få en mer exakt bild av gång- och cykelavstånd
till olika funktioner på Orust.

DISPOSITION
Projektet är uppdelat i fyra kapitel; Bakgrund, Målbilder,
Analys och Strategi, där varje kapitel antingen kan läsas
separat eller som en helhet. Under Bakgrund presenteras grundläggande resonemang om jämställdhetsperspektivet i den byggda miljön och varför vardagslivsperspektivet är så viktigt att inkludera i arkitektur
och planering. I det här kapitlet presenteras också
relevanta verktyg för att integrera genusperspektivet
i processen. Under kapitlet Målbilder presenteras ett
antal målbilder för översiktlig planering på landsbygden och i småsamhällen utifrån ett vardagslivs
perspektiv. Dessa målbilder syftar till att exemplifiera
hur arkitekter och planerare kan arbeta med
jämställdhetsfrågor i praktiken. I de två sista kapitlen,
Analys och Strategi, analyseras Orust kommun utifrån
de definierade målbilderna. Analysen resulterar i ett
antal strategier och rekommendationer för hur Orust
kan arbeta för en mer jämställd byggd miljö. Det
här kapitlet syftar till att skapa djupare förståelse för
teorins användning i praktiken.
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BAKGRUND ORUST
Totalt

Kvinnor

Män

Vård och omsorg
Tillverkning och utvinning
Handel

Uddevalla

Utbildning
Byggverksamhet
Transport och magasinering
Henån

Företagstjänster
Stenungsund

Ellös
ORUST
Hälleviksstrand

Svanesund

Offentlig förvaltning och försvar
Hotell- och restaurangverksamhet
Kulturella och personliga tjänster

Varekil

Jordbruk, skogsbruk och ﬁske

Mollösund

Energiförsörjning
Finans- och försäkringsverksamhet

TJÖRN

Fastighetsverksamhet
Okänd verksamhet
Information och kommunikation
200

400

600

800

Antal anställda per näringsgren på Orust i åldern 16-64 år 2015 (Statistiska Centralbyrån, 2015)
Kvinnor
Män
Göteborg

LOKALA UTVECKLINGSMÅL

ORUST, EN LANDSBYGDSKOMMUN

ARBETE PÅ ORUST

I den första delen av designstudion gjordes en analys
av Orust, och lokala utvecklingsmål samt planeringsstrategier formulerades. Nedan presenteras tre av de
definierade utvecklingsmålen som har varit relevanta
för det här fördjupningsprojektet, och för Orust

Orust är en ö i Bohuslän och är Sveriges tredje största
ö. Orust har en befolkning på ca 15300 invånare
och är en typisk landsbygdskommun där cirka 60%
av befolkningen bor på landsbygden. Henån är
centralort med ca 2000 invånare och övriga tätorter,
med mer än 200 invånare, är Ellös, Svanesund,
Varekil, Mollösund och Hälleviksstrand. Alla dessa är
belägna längs kusten. Nötesundsbron förbinder Orust
med Uddevalla i norr och i söder förbinds Orust med
Tjörn och vidare till Stenungsund. Utöver detta finns
två färjelinjer som förbinder Orust med fastlandet.
Orust är attraktivt för turister och antalet personer
sommartid nästan tredubblas. Den stora andelen
fritidshus finns på västra Orust (Orust kommun,
2009).

Havet har alltid varit viktigt för näringslivet på Orust,
och det finns en lång tradition både inom fiske och
båtbyggande. Båtbyggande utgör fortfarande en stor
del av arbetstillfällena inom industrin. Jordbruket
var tillsammans med fiske fram till 1950-talet den
dominerade sysselsättningen på Orust men har sedan
dess minskat kraftigt. Det är dock fortfarande en viktig
näringsgren jämfört med andra kommuner i Sverige.
Turismen är viktig för arbetstillfällena på Orust, och
många arbetar med båthamnar, vandrarhem och
hotell. Många som bor på Orust arbetspendlar till
Uddevalla, Stenungsund och Göteborg, cirka 3000
personer (Orust kommun, 2009).

Alla kan hitta en lämplig plats för permanentboende på hela Orust oavsett ekonomiska förutsättningar.
Orust är en ö med flera centra, samtliga med
service, mötesplatser och offentliga rum för alla under
hela året.
En mångfald av aktiviteter bygger sociala relationer
och nätverk och leder till en stark sammanhållning på
Orust.

Arbetsmarknaden på Orust är tydligt könsuppdelad.
Vård och omsorg samt utbildning är de dominerande
näringsgrenarna för kvinnor. Tillverkning och
utvinning samt byggverksamheten är dominerande
för män. Inom handel är könsfördelningen jämn
(Statistiska Centralbyrån, 2015). Denna fördelning är
inte unik för Orust, utan stämmer bra överens med hur
det ser ut för Sverige totalt (Statistiska Centralbyrån,
2016a).

Alla på Orust har tillgång till välfungerande och
hållbara transporter med god tillgänglighet
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Det här kapitlet syftar till att reda ut
kopplingen mellan jämställdhet och den
byggda miljön. Riksdagen i Sverige har
definierat nationella mål för jämställdhetsarbetet, men hur kan dessa kopplas till
samhällsplaneringen? Vilka verktyg ska
vi arkitekter och planerare använda för att
förstå dessa ojämställda strukturer som
ligger inbäddade i den byggda miljön?

BAKGRUND

JÄMSTÄLLDHET I PLANERINGEN
JÄMSTÄLLDHETSMÅLENS

RELEVANS

FÖR SAMHÄLLSPLANERINGEN
För att kunna tillämpa jämställdhetsarbetet inom
samhällsplaneringen behöver vi först enas om vad ett
jämställt samhälle innebär. Riksdagen har beslutat om
mål för det jämställdhetsarbete som bedrivs i Sverige,
där det övergripande målet är att kvinnor och män
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna
liv. Detta övergripande mål är uppdelat i fyra stycken
delmål (Regeringen, 2014).
En jämn fördelning av makt och inflytande.
Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva medborgare och att
forma villkoren för beslutsfattandet.
Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och
män ska ha samma möjligheter och villkor i
fråga om utbildning och betalt arbete som ger
ekonomisk självständighet livet ut.
Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet
Anita Larsson har forskat om genusperspektiv i
samhällsplaneringen och har tillsammans med
Anne Jalakas sammanfattat forskningsmaterialet
och sina egna reflektioner i boken Jämställdhet Nästa!
I boken beskriver Larsson och Jalakas (2008) de
olika delmålens relevans och tillämpning i samhälls
planeringen. Det första målet, en jämn fördelning
av makt och inflytande, menar de har stor betydelse
för planeringen inte minst då det ur demokratisk
synpunkt är viktigt att lika många män och kvinnor
deltar i processen. Vidare menar författarna att det
också är en fråga om vem som har makt över det
offentliga rummet, och att kvinnor idag inte deltar
i det offentliga rummet på samma villkor som män.
Detta betonas också av forskaren och kulturgeografen
Birgitta Anderson (2005), författare till boken Risk: om
kvinnors erfarenhet och fysisk planering. Andersson (2005)
menar att risken för våld begränsar kvinnors rörelse
och makt i det offentliga rummet. Att vissa platser
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under vissa tider på dygnet inte anses lämpliga för
kvinnor och att vissa färdsätt väljs bort på grund av
risken att bli utsatt för våld.
Det andra och tredje jämställdhetsmålet, ekonomisk
jämställdhet samt jämn fördelning av det betalda och
obetalda arbetet, menar Larsson och Jalakas (2008) är
relevant för samhällsplaneringen då det handlar om
att skapa rumsliga förutsättningar för att skapa en
bra balans mellan de konkurrerande tidsanspråken
i hemmet och på arbetet. Vidare menar de att detta
är en förutsättning för att öka kvinnors deltagande i
arbetslivet och mäns ansvar för hemmet.
Det tredje jämställdhetsmålet, att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra, är det delmål som hittills
kanske har fått störst genomslag i samhällsplaneringen, och handlar om kvinnors känsla av otrygghet
i det offentliga rummet. Andersson (2005) menar att
samhällsplaneringen har ett ansvar i att begränsa
mäns våld mot kvinnor inte bara i hemmet, utan också
i det offentliga rummet.

VARDAGSLIVSPERSPEKTIVET

”Cities have the capability
of providing something for
everybody, only because,
and only when, they are
created by everybody”

Jämställdhet är alltså målet som vi vill uppnå, ett
samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter,
rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.
Genusperspektivet definieras av Larsson och Jalakas
(2008) som verktyget för att uppnå jämställdhet, ett
hjälpmedel för att förstå hur ojämställdhet uppstår
och cementeras. De menar att genusperspektivet
hjälper oss att beskriva de ojämställda strukturer som
ligger inbäddade i den byggda miljön och bidrar till
att upprätthålla normer och ideal.
Enligt Larsson och Jalakas (2008) är nyckeln till att
integrera genusperspektivet i samhällsplaneringen
vardagslivsperspektivet. De menar att vardagslivet
är den länk som binder samman den privata sfären
med den offentliga och därmed kvinnor och mäns
traditionella områden. Med vardagslivsperspektivet
som utgångspunkt i planeringen synliggörs kvinnors
traditionella erfarenhetsvärld och sätt att organisera
vardagen. På detta sätt kan gömda antaganden och
strukturer som begränsar kvinnor i den offentliga
miljön lyftas fram och den byggda miljön kan underlätta för både kvinnor och män att delta i samhället på
lika villkor och bidra till lika möjligheter att kombinera
familjeliv med arbete (Larsson & Jalakas, 2008).

Jane Jacobs, The Death and Life
of American Cities, 1961, s. 238.
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VERKTYGSLÅDA
Så, hur ska det då rent konkret gå till? Nedan presenteras och beskrivs tre stycken verktyg, medborgardialog, tidsgeografi och könsuppdelade statistik som är centrala för att integrera genusperspektivet i samhällsplaneringen.
De flesta av verktygen är välkända för arkitekter och planerare, varför användningen inte beskrivs mer utförligt.
Betoningen för verktygen ligger på att synliggöra erfarenheter som tidigare varit dolda för planerare. Det är
också viktigt att integrera verktygen redan tidigt i processen, annars riskerar de att inte få någon effekt (Larsson
& Jalakas, 2008). Verktygen är sammanställda utifrån Boverkets rapport Vidga vyerna - planeringsmetoder för trygghet
och jämställdhet (2010) samt boken Jämställdhet nästa! av Larsson och Jalakas (2008).

MEDBORGARDIALOG
Medborgardialog är ett samlingsnamn för ett antal
verktyg som syftar till att samla in medborgares erfarenheter. Ur ett genusperspektiv ligger betoningen på att
samla in ett kunskapsunderlag om kvinnors erfarenheter. Dock är det inte självklart att de traditionellt
kvinnliga erfarenheterna uppmärksammas genom
ökat kvinnligt medborgardeltagande. Maktfrågan
är mer komplicerad än så (Larsson & Jalakas, 2008).
Medborgardeltagande är en demokratisk fråga om
vem som får göra sin röst hörd och vem som blir
lyssnad på.
Studiecirklar, fokusgrupper och intervjuer är exempel
på dialog där medborgare får göra sin röst hörd genom

samtal. Studiecirklar och fokusgrupper möjliggör
samtal mellan medborgare där interaktionen kan
ge mer sammansatta svar. Dessa samtal kan också
utföras genom gemensam promenad eller platsbesök
där frågorna diskuteras utifrån upplevelsen i rummet.
Dock kan enskilda erfarenheter bättre komma fram i
intervju. SWOT-analys kan användas i dialogen som
ett verktyg för att ta fram strategi för förändring. I en
SWOT-analys identifieras en plats styrkor, svagheter,
möjligheter och hot. För att nå en större grupp
människor kan enkäter användas, både pappersform
och internetbaserade.

TIDSGEOGRAFI

KÖNSUPPDELAD STATISTIK

Tidsgeografi är en kombination av platsers geografiska
läge och människors rörelse, alltså den tid som det tar
att förflytta sig mellan olika målpunkter. Tidsgeografi
är en viktig aspekt i vardagslivsperspektivet då det
synliggör begränsningar, möjligheter och erfarenheter
i enskilda personers organisation av vardagslivet.
Tidsgeografiska dagsprogram kan antingen baseras
på konkreta tidsdagböcker, där enskilda individer
får redogöra för hur de organiserar sin vardag dag,
eller på konstruerade dagsprogram där lokala förhållanden kartläggs, så som lokalisering av service och
tidsåtgång för olika transportmöjligheter. Utifrån ett
genusperspektiv är det viktigt att fråga sig vad som gör
vissa val möjliga och andra inte.

Könsuppdelad statistik är grundläggande för att
integrera genusperspektivet i samhällsplaneringen
och används dels för att visa på skillnader mellan
kön men också som mått på hur jämställdhets
arbetet utvecklas över tid. Med hjälp av könsuppdelad
statistik kan den strukturella underordningen, som
gör att framföra llt kvinnliga och manliga könsroller
begränsas i vardagen, synliggöras. Jämställdhets
arbetet ska inte bara leda till en balans i statistiken,
utan också en förändring av dessa strukturer. Det är
viktigt att komma ihåg att statistik beskriver dagens
situation och alltså inte framtida behov.

OBS!
Enligt Larsson och Jalakas (2008) är det
viktigt att skilja på behov och erfarenhet. Om
vi i planeringen utgår från att kvinnor och
män har olika behov så riskerar vi att cementera de ojämställdheten vi har idag eftersom
detta antyder att kvinnor och män har olika
behov även i framtiden och att syftet med
jämställdhetsarbetet är att lyfta fram kvinnors
behov. Därför är det viktigt att istället identifiera och synliggöra kvinnors och mäns olika
erfarenheter, något som både kvinnor och
män har nytta av (Larsson & Jalakas, 2008).
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För

att

överbrygga

glappet

mellan

teori och praktik har ett antal målbilder
definierats. Målbilderna hjälper till att
visa hur samhällsplaneringen konkret ska
bidra till ett jämställt samhälle. Målbilderna
som presenteras i det här kapitlet har
valts ut med avsikt att vara relevanta för
översiktlig planering på landsbygden och
i små
samhällen utifrån ett vardagslivs
perspektiv. Detta ska inte ses som ett facit,
utan som exempel på hur jämställdhetsarbetet kan konkretiseras i den byggda
miljön.

MÅLBILDER

TILLGÅNG TILL VARDAGSSERVICE

TILLGÅNG TILL UNGDOMSSERVICE

BAKGRUND

BAKGRUND

Vardagsservice är de funktioner och viktiga målpunkter
i samhället som vi använder oss av i vardagen. Viktig
service är exempelvis förskola, skola och fritids där
barn ska hämtas och lämnas samt livsmedelsaffären
där de vardagliga inköpen sker. Det kan också vara
läkarmottagning, ålderdomshem och lokal för styrketräning. Målet för dessa funktioner är att de ska vara
lokaliserade på ett sätt som underlättar organisationen
av vardagen och minimerar tiden som spenderas på
att förflytta sig mellan de olika målpunkterna. Enligt
Larsson och Jalakas (2008) är det viktigt att studera
omfattning och lokalisering av vardagsservice i
förhållande till arbete och bostad för att underlätta
vardagslivet och minska tiden för det obetalda arbetet.
Statistik från Statistiska Centralbyrån (2016a) visar att
kvinnor i genomsnitt ägnar 1 timme mer tid åt obetalt
arbete än män under ett vardagsdygn. Larsson och
Jalakas (2008) menar vidare att en bra balans mellan
de betalda och obetalda arbetet är en förutsättning för
att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och
mäns ansvar för de obetalda arbetet. För landsbygden
är det viktigt att identifiera viktiga knutpunkter där
vardagsservicen görs lättillgänglig för många.

De funktioner som ungdomar använder sig av i
vardagen skiljer sig från de som vuxna använder. Att
barn själva kan organisera sin vardag och röra sig fritt
mellan olika aktiviteter, utan att behöva bli skjutsade
av föräldrar, är en viktig avlastning i vardagen för
föräldrarna. Att ta eget ansvar är också positivt för
de äldre barnens egna utveckling (Larsson & Jalakas,
2008). Till ungdomsservice hör exempelvis skola,
fritidsgård, kulturlokaler och sportfaciliteter. Målet är
att ungdomar ska kunna förflytta sig mellan hemmet
och dessa funktioner genom gång-, cykel eller kollektivtrafik och det är viktigt att studera omfattning och
lokalisering av ungdomsservice (Larsson & Jalakas,
2008)

Kvinnor
Män
0

3

6

9

Betalt arbete
Obetalt arbete

Kvinnor ägnar i genomsnitt 1 timme mer tid åt
obetalt arbete än män under ett vardagsdygn
(Statistiska Centralbyrån, 2016a).
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Det är också viktigt att studera hur dessa platser
fungerar ur ett genusperspektiv. Enligt Fast och
Nilsson (2013) finns fortfarande strukturer inbäddade
i det offentliga rummet som begränsar kvinnor och
flickor och hindrar från att delta på samma villkor
som män och pojkar. Dessa strukturer förklaras
av att det offentliga rummet historiskt har tillhört
mannen, och kvinnans plats har varit i hemmet (Fast
& Nilsson, 2013). I en undersökning av Blomdahl,

Elofsson och Åkesson (2012) studerades flickors och
pojkars användning av spontanidrottsplatser, och här
framgår att 80% av de som använder spontanidrottsplatser i åldrarna 7-19 år är pojkar och bara 20% är
flickor. Det är därför viktigt att samla in kunskap
om flickor och pojkars erfarenheter av vardagslivet
samt att synliggöra flickors begränsningar att delta
på lika villkor som pojkar. Målet för den översiktliga
planeringen bör därför också vara att säkerställa att
ett urval av olika typer av aktiviteter för ungdomar
erbjuds.
Av de som använder spontanidrottsplatser i åldrarna 7-19 år är

80%

pojkar och bara 20% är flickor (Blomdahl,
Elofsson, & Åkesson, 2012).

Ungdomsservice ska vara lokaliserad så att
ungdomar själva ska kunna förflytta sig mellan
hemmet och de olika funktionerna genom gång,
cykel och kollektivtrafik.

Vardagsservice ska vara lokaliserad på ett sätt
som underlättar organisationen av vardagen
och minimerar tiden som spenderas på att
förflytta sig mellan olika punkter.
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TILLGÄNGLIGT TRANSPORTNÄT
BAKGRUND
Transport ur ett vardagslivsperspektiv beskriver hur
vi förflyttar oss i vardagen och tiden för transport
kan i hög grad underlätta vardagslivet. Larsson och
Jalakas (2008) menar att valet av transportmedel för
vardagsresor bland annat beror på avståndet från
hemmet, målet för den fortsatta resan, tillgång till bra
gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik men också
på yttre faktorer så som väderlek. De menar vidare
att fokus bör ligga på en helhetssyn på gång-, cykeloch kollektivtrafiknätet där bra tillgång till kollektivtrafik kombineras med gena kopplingar av hög kvalitet
för gång- och cykeltrafik till och från kollektivtrafiknoder. Ur ett landsbygdsperspektiv finns det dock
situationer då bilen kan vara bästa, eller enda alternativet. Larsson och Jalakas (2008) menar att detta ska
inkluderas i planeringen och istället möjliggöra bra
parkeringsplatser vid viktiga noder och möjlighet att
byta till ett mer hållbart transportsätt. En helhetssyn
på planeringen bör inte leda till fragmentisering, utan
fokus ska vara på upplevelsen från resans start till slut
(Larsson & Jalakas, 2008).
Könsuppdelad statistik visar tydliga skillnader mellan
kvinnor och mäns transportvanor, till exempel har
män större tillgång till bil i sin vardag än kvinnor
(Larsson & Jalakas, 2008). Om fler kvinnor körde bil
skulle alltså dessa skillnader minska och jämställdheten
öka, men skulle det bidra till ett hållbart samhälle? För
att angripa detta problemet måste vi, som Larsson och
Jalakas (2008) också betonar, vidga målet för transport
att också inbegripa ett generellt hållbarhetsperspektiv
där syftet också är att minska bilanvändandet och
öka resor med kollektiv-, gång-, och cykeltrafik. Idag
placeras ofta bilen överst i hierarkin för de olika trafikslagen, och tilldelas därmed mer plats och resurser i
Transportnätet ska planeras med ett bra gångcykel- och kollektivtrafiknät där tiden för transport i vardagen minimeras.

trafikrummet. Detta vittnar om den strukturella
ojämställdheten och att det män gör värderas högre
än det kvinnor gör. Målet för transportnätet bör
därför vara att ojämlikheten i trafikrummet byggs
bort genom att prioritera ett bra gång-, cykel och
kollektivtrafiknät där tiden för transport i vardagen
minimeras. Genom att underlätta vardagslivet möjliggörs för kvinnor och män att delta i arbetslivet på lika
villkor (Larsson & Jalakas, 2008).
Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (2016a)
väljer nästan 30% av kvinnorna i åldern 16-24 år
mycket eller ganska ofta en annan väg eller ett annat
färdsätt på grund av oro att utsättas för brott. Samma
siffra för män i samma ålder är 5%. I Jämställdhet nästa!
betonar Larsson och Jalakas (2008) vikten av att man
som trafikant ska vara synlig för andra människor,
”ögon på platsen”, för att skapa trygga gång- och cykelbanor. I tätbebyggda områden kan detta innebära att
gaturummet kantas av en blandning av arbetsplatser,
service och bostäder som aktiverar rummet dygnet
runt. I glesbebyggda områden består dock många
viktiga gång- och cykelkopplingar av långa partier
utan angränsande bebyggelse. I dessa fall kan bilister
som trafikerar vägen fungera som ögon och på så sätt
skapa trygghet (Larsson & Jalakas, 2008).
Könsuppdelad statistik visar stora skillnader i mäns
och kvinnors transportvanor, som på olika sätt kan
synliggöra strukturella skillnader i organisationen
av vardagslivet. Larsson och Jalakas presenterar i
Jämställdhet nästa! (2008) fem stycken sammanfattande
punkter som gäller för kvinnors respektive mäns
resvanor:

”Någon har uttryckt saken
så att kvinnor utför ett
transportarbete med hjälp
av kollektivtrafik som hade
varit bättre att göra med
bil. Män däremot utför ett
transportarbete med bil som
varit lämpligare att utföra med
kollektivtrafik.”

Män kör bil i betydligt högre utsträckning än
kvinnor, medan kvinnor i högre utsträckning åker
kollektivt eller färdas i bil som passagerare.
Kvinnors arbetsplatser ligger generellt sett
närmare bostaden än mäns.

Larsson & Jalakas, 2014, s.113.

Mäns resande är i högre grad än kvinnors
förknippat med arbete, medan kvinnors resande
innehåller en högre andel inköps- och service
ärenden.
Kvinnor tenderar att i högre utsträckning än
män göra kombinerade resor, under vilka fler än
ett ärende uträttas.
MÅLBILD / 22

MÅLBILD / 23

BLANDNING AV BOENDEFORMER
BAKGRUND

TILLGÅNG TILL MÖTESPLATSER
BAKGRUND

En blandning av boendeformer innebär en blandning av boendetyper så som villor, radhus, lägenheter,
kollektivhus och byggemenskaper. Det innebär också
en blandning av upplåtelseformer så som hyresrätter,
bostadsrätter och äganderätter, men också olika typer
av kooperativa upplåtelseformer. Enligt Fast och
Nilsson (2013) är det, ur ett genusperspektiv, proble
matiskt att ägandet av en bostad är norm, då tillgången på pengar idag är ojämställt mellan kvinnor
och män. I rapporten Skillnadernas Stockholm (2015)
beskrivs också att en obalans i blandningen av boendeformer minskar möjligheterna för dem som tjänar
mindre.

Kvinnor kan i genomsnitt kvittera ut

67%

av mäns pension vilket begränsar
kvinnliga pensionärers möjligheter på
bostadsmarknaden (Statistkiska Centralbyrån,
2016a).

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (2016a)
så tjänar kvinnor endast 87% av mäns lön, sett till hela
arbetsmarknaden samt att alla löner är uppräknade till
heltid. För pensionärer är inkomstskillnaderna ännu
större då kvinnor endast kan kvittera ut 67% av mäns
pension. Fast och Nilsson (2013) menar vidare därför
att hyresrätter, kollektivhus och byggemenskap kan
vara ett sätt att arbeta mot den rådande normen. Målet
är en blandning av boendeformer som möjliggör alla
att leva var de vill. Fokus bör därför ligga på att synliggöra erfarenhet om bostadsbeståndets b
 egränsningar.

Mötesplatser är offentliga rum i staden där det finns
möjligheter för människor att mötas och utbyta
erfarenheter. Detta kan vara parker, torg lekplatser och
aktivitetsytor, men mötesplatser förekommer också i
mindre skala så som bänken utanför matvaruaffären.
I mer glest bebyggda områden kan mötesplatserna i
mindre skala vara minst lika viktiga. Lokalisering av
mötesplatser påverkar vilka möten och aktiviteter som
sker i vardagslivet. I rapporten Jämlika livsvillkor och
stadsbyggande presenterar f örfattarna Legeby, Koch och
Marcus (2015) forskning som visar att individer med
olika bakgrund sällan möts i det offentliga rummet.
De menar att mötesplatser i det offentliga rummet där
utbyte mellan olika grupper i samhället möjliggörs kan
synliggöra hur olika grupper gynnas och missgynnas.
Vidare beskriver de att hur vi rör oss och vem vi möter
i vår vardag beror på gaturummets utformning och
betonar vikten av att gatunätet främjar rörelse så att
människor med olika bakgrund och erfarenhet möts.
Mötesplatser bör därför vara placerade i anslutning till
vardagsservice så att så många människor som möjligt
passerar i vardagen. Detta är speciellt viktigt för landsbygden då människor inte i lika stor utsträckning rör
sig till fots mellan olika målpunkter. Mötesplatser är
också viktiga för att stärka sociala band, organisera sig
och samverka för att lösa problem i vardagen (Alves,
Ehrnberger, Jahnke & Wikberg Nilsson, 2016).
Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (2015)
finns det stora skillnader i kvinnor och mäns känsla
av otrygghet i det offentliga rummet under kvällstid. I
alla studerade åldersgrupper så känner sig tre gånger

så många kvinnor otrygga jämfört med män. Enligt
Fast och Nilsson (2013) beror detta på strukturer i den
byggda miljön som begränsar kvinnors del
aktighet
i det offentliga rummet, och förklaras av att det
offentliga rummet historiskt har tillhört mannen, och
kvinnans plats har varit i hemmet. Vidare beskriver
Fast och Nilsson (2013) att rädslan för att utsättas
för brott kan minskas genom att se och synas, eller
”ögon på platsen”. Detta kan innebära en blandning
av arbetsplatser, service och bostäder som aktiverar
platsen user hela dygnet. Entréer och fönster mot
gatan ger också fler ögon på platsen.
För att synliggöra upplevelsen av olika mötesplatser
är det viktigt att samla in kunskap om kvinnors
erfarenheter. Målet för den översiktliga planeringen
bör därför vidgas till god tillgång på olika typer av
mötesplatser och det är viktigt att studera mötes
platsernas lokalisering. Funktionsblandning och
entréer mot gata bör också vara målet för översiktsplaneringen.

16-24 år
25-44 år
45-64 år

De bostäder som erbjuds ska vara en blandning av hyresrätter och småhus, en blandning
av ägandeformer så som hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter men också olika kooperativa
upplåtelseformer.
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Mötesplatser ska vara lokaliserade i nära anslutning till vardagsservice så att många människor
passerar i vardagen.

65-79 år
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Tre gånger så många kvinnor känner sig otrygga
jämfört med män vid utevistelse sen kväll (Statistkiska
Centralbyrån, 2016a).
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I följande kapitel analyseras Orust utifrån
de definierade målbilderna. Avsikten är
att skapa en djupare förståelse för teorins
användning genom att exemplifiera hur
målbilderna kan användas som utgångspunkt för analys. Kartläggningen av de
olika funktionerna baseras på platsbesök
samt information från Orust kommun
(2009).

ANALYS

INTRODUKTION
I följande kapitel analyseras Orust med hjälp av GISanalyser. GIS står för Geografiskt Informationssystem
och används här för att analysera geografisk data. Två
metoder används i analysen för Orust, avstånd till
olika funktioner samt antal funktioner som nås inom
en viss radie. Nedan beskrivs grunderna för de två
metoderna.

Avstånd till funktioner
För att göra analyserna delas Orust upp i ett rutnät.

Beräknar närmaste avståndet från varje ruta till
en viss funktion. I följande kapitel används den här
analysen för att beräkna närmaste avstånd till livsmedelsbutik, förskola, skola, högstadieskola, fritidsgård samt idrottsfaciliteter.
Hur långt är det att gå från varje ruta till närmaste
livsmedelsbutik?

Analyserna utgår sedan från det befintliga gatunätet
på Orust, och alla avstånd beräknas utifrån hur långt
det faktiska gång- eller cykelavståndet är. I analyserna
för Orust har ingen hänsyn tagits till om de olika
vägarna är anpassade för gång och cykel. Detta kan
i ett vidare arbete ge en mer exakt beräkning av de
faktiska möjligheterna att gå och cykla till olika
målpunkter.

Analyserna presenteras sedan i kartor där en färgskala från rött till blått representerar olika avstånd
eller antal.
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2 avgångar
/dygn

Antal funktioner
Beräknar hur många funktioner som nås inom ett visst
avstånd från varje ruta. I följande kapitel används den
här analysen för att beräkna hur många bussavgångar
per dygn som nås inom 2400m. 2400 meter motsvarar
cirka 30 minuters gångavstånd (gånghastighet 4,8
km/h). 2400 meter motsvarar cirka 30 minuters gångavstånd (gånghastighet 4,8 km/h). Längre avstånd
än 2400 meter är för långt för att gå i vardagen, och
människor antas då välja ett annat färdmedel.

8 avgångar
/dygn

Hur många bussavgångar nås från varje ruta
inom en radie på 2400m gångavstånd?
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TILLGÅNG TILL VARDAGSSERVICE

Slussen

Henån

Gång- och cykelavstånd till närmaste förskola

Gång- och cykelavstånd till närmaste grundskola (0-6)

Ellös

Svanesund

Varekil

Apotek
Livsmedelsbutik
Mollösund

Grundskola

Meter

Minuter gång

0-800

<10

Minuter cykel

800-1600

10-20

1600-2400

20-30

< 10

2400-4800

30-60

10-20

4800-7200

> 60

20-30

7200-9600

30-40

> 9600

> 40

Förskola
Ålderdomshem
Gång- och cykelavstånd till närmaste livsmedelsbutik

ANALYS
Vardagsservicen på Orust är främst lokaliserad som
kluster längs kusten. I föregående kapitel, Målbilder,
beskrivs målet som att vardagsservice ska vara
lokaliserad på ett sätt som underlättar organisationen
av vardagen och minimerar tiden som spenderas på
att förflytta sig mellan olika punkter. Statistik visar att
detta arbete idag utförs av kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2016a) och att minimera onödig tidsåtgång är
därför väsentlig för att skapa lika villkor för kvinnor
och män att delta på arbetsmarknaden. Det också
viktigt att planera vardagsservicen så att en jämställd
fördelning av det obetalda arbetet förenklas (Larsson
& Jalakas, 2008).
Mer än 60% av befolkningen på Orust bor på
landsbygden (Orust kommun, 2016) och jordbruk
är 
fortfarande en stor näringsgren. Dessutom kan
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globalisering och teknisk utveckling medföra en
ökning av arbete hemifrån. Detta gör att många som
bor på landsbygden inte passerar service i sin vardag.
Analyserna visar att stora delar av Orust inland
har mer än 30 minuters cykelavstånd till närmaste
förskola, skola och livsmedelsbutik. För de boende
på Orust landsbygden innebär detta att mycket tid
behöver spenderas på att förflytta sig mellan olika
målpunkter i vardagen. Historiskt har vardagsservice
varit kvinnans ansvarsområde och dessa strukturer
lever kvar i många hushåll. Ju mer tid som krävs av
kvinnor för att utföra vardagliga sysslor desto mindre
tid finns över till exempelvis betalt arbete och fritidsaktiviteter. Den stora tidsåtgången försvårar också
för hushållet att bryta ojämställda strukturer och att
omfördela ansvaret för det obetalda arbetet.

Vidare kan den byggda miljön på Orust ur ett
genusperspektiv också försvåra för de hushåll som
försöker vara jämställda. I en jämställd fördelning
av vardagssysslor kan ansvaret antas ges till den
som har lättast tillgång till den vardagliga servicen i
förhållande till arbete och bostad. På Orust arbetar
en stor andel kvinnor inom skola, vård och omsorg,
arbetsplatser lokaliserade centralt i samhällena. En
stor andel män på Orust arbetar istället med tillverkning, ofta lokaliserad i mindre industriområden
utanför sam
hällena, eller inom byggindustrin där
arbetet kan befinna sig på olika platser från dag till
dag (
Statistiska centralbyrån, 2015). Detta innebär
att kvinnor har bättre tillgång till vardagsservicen då
deras arbete generellt sett är placerad i, eller i nära
anslutning till, de kluster av vardagsservice som finns

på Orust. För ett hushåll blir därför den mest effektiva
lösningen att det är kvinnan som tar ansvar för de
vardagliga inköpen samt hämtning och lämning av
barn i vardagen eftersom hon arbetar närmare dessa
funktioner. Ur ett genusperspektiv försvårar alltså
placeringen av vardagsservice en jämställd fördelning

PROBLEM
Frånvaro av vardagsservice i inlandet medför
ökad tidsåtgång för det obetalda arbetet och
förhindrar att ojämställda strukturer bryts.
Kluster av vardagsservice i nära anslutning
till var kvinnor arbetar försvårar en jämställd
fördelning av det obetalda arbetet.
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TILLGÅNG TILL UNGDOMSSERVICE

Slussen

Henån

Gång- och cykelavstånd till närmaste högstadieskola (7-9)

Gång- och cykelavstånd till närmaste fritidsgård

Ellös

Svanesund

Varekil

Idrottsanläggning
Fritidsgård
Mollösund

Högstadieskola
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Minuter gång
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20-30
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Gång- och cykelavstånd till närmaste idrottsanläggning

ANALYS
De kommunala högstadieskolorna på Orust är
belägna i Henån och Svanesund och det finns även
en friskola med högstadie i Slussen. Fritidsgårdarna är
belägna i anslutning till de kommunala högstadierna.
I föregående kapitel, Målbilder, beskrivs målet för
ungdomsservicen som att ungdomar själva ska kunna
förflytta sig mellan hemmet och de olika funktionerna
genom gång, cykel och kollektivtrafik. Att ungdomar
själva kan organisera sin vardag innebär en avlastning
för föräldrarna och minskar den tid de behöver lägga
på att skjutsa fram och tillbaka till olika aktiviteter.
Då detta obetalda arbete oftast utförs av kvinnor är
avlastningen viktig för att minimera tiden för sysslor
i hemmet och skapa lika förutsättningar för kvinnor
och män att delta på arbetsmarknaden (Larsson &
Jalakas, 2008).

Meter

Analyser visar att stora delar av Orust har mer än 30
minuters cykelavstånd till närmaste högstadieskola
och fritidsgård, vilket gör det omöjligt för ungdomar
att själva röra sig mellan hemmet och skolan. Skolskjuts erbjuds, men denna är ofta begränsad till
två turer per dag, en på morgonen och en på efter
middagen och kan ta lång tid. De ungdomar som bor
på västra sidan av ön är alltså beroende av föräldrar
som kan skjutsa mellan olika aktiviteter i vardagen. Ur
ett genusperspektiv är detta problematiskt då det ökar
antalet obetalda sysslor i vardagen, vilka statistiskt sett
utförs av kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2016a).
Fler obetalda sysslor gör det svårare att bryta en ojämställd fördelning av vardagsarbetet samt försvårar för
kvinnot att spendera lika mycket tid som män på det
betalda arbetet.

Kartläggning och analys av idrottsanläggningar visar
att det finns en bra spridning över ön. Att studera
idrottsanläggningar som en samlad kategori är dock
problematiskt eftersom de olika anläggningarna har
olika karaktär, på en viss idrottsanläggning finns
tennisbanor och på en annan finns fotbollsplaner.
Valet av idrottsanläggning beror alltså inte på vilken
som ligger närmast, utan på dess karaktär. Som
d iskuterades i föregående kapitel, är det i samband
med analys av idrottsanläggningar också viktigt
att studera flickor och pojkars användning samt att
samla in erfarenheter av platserna för att synliggöra
begränsningar i användandet. För att dra några slutsatser kring tillgången till idrottsanläggningar krävs
därför en mer djupgående analys, vilket inte kommer
att göras här.

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

Slussen

Henån

16 0
Väg

Tuvesvik

Ellös

Väg 178

Svanesund

Varekil
> 60 (st)
50-59
40-49

Huvudnät bil
Cykelväg

30-39
20-29
10-19
1-9

Knutpunkt buss
Mollösund

Färjeläge
Bro till fastland

0
Antal bussavgångar per dygn som nås inom 30 minuters gångavstånd eller 10 minuters cykelavstånd (2400m)

ANALYS
Kollektivtrafiken på Orust är främst koncentrerad
längs med väg 160 där bussar till Stenungsund
respektive Uddevalla avgår med en turtäthet varje
30-60:e minut under morgon och eftermiddag. Också
i Svanesund samt Ellös avgår bussar relativt tätt med
en viktig knutpunkt i Varekil. Utöver detta utgör
främst skolskjuts den enda kollektivtrafiken på Orust.
De cykelvägar som finns på Orust är främst belägna i
Henån, Ellös Varekil and Svanesund. En ny cykelväg
har också färdigställts till färjeläget i Tuvesvik. Dock
finns mindre vägar med lite trafik som fungerar för
blandad bil- och cykeltrafik, dessa är ej karterade i
ovanstående karta. I föregående kapitel, Målbilderr,
beskrivs att målet för transportnätet är att prioritera
ett bra gång- cykel och kollektivtrafiknät där tiden för
transport i vardagen minimeras. Ur ett landsbygdsANALYS / 34

perspektiv betonas dock att det finns situationer då
bilen kan vara bästa, eller enda alternativet, varför
det är viktigt att se transportnätet ur ett helhetsperspektiv och istället möjliggöra bra parkeringsplatser
vid viktiga noder och möjlighet att byta till ett mer
hållbart transportsätt. Könsuppdelad statistik visar
tydliga skillnader mellan kvinnor och mäns transportvanor, till exempel har män större tillgång till
bil i sin vardag än kvinnor. Genom att underlätta för
gång- och cykeltrafik skapas både ett mer hållbart och
jämställt resande (Larsson & Jalakas, 2008).
De befintliga cykelvägarna i tätorterna är bristf älliga
och innehåller stora luckor. Dessutom saknas cykelvägar som kopplar samman olika målpunkter. I dagsläget är det därför svårt att välja cykeln som transport-

medel i vardagen. Analysen av antal bussavgångar
som nås inom 30 minuters gångavstånd visar på stora
begränsningar i kollektivtrafiknätets turtäthet. Här
framgår att kollektivtrafiken bara fungerar smidigt
för dem som både bor och arbetar längs väg 160 samt
kring Ellös, Varekil och S
 vanesund (rött område på
karta). Könsuppdelad statistik visar att män har
större tillgång till bil än kvinnor, och att kvinnor i
högre utsträckning använder andra färdmedel så
som kollektivtrafik och cykel i vardagen (Larsson &
Jalakas, 2008). Transportnätet på Orust vittnar om
den strukturella ojämställdheten och att det män
gör värderas högre än det kvinnor gör. På Orust har
biltrafiken prioriterats alla resurser, medan gång- och
cykelnätet är obefintligt, här är de boende beroende
av bil för att transportera sig.

PROBLEM
Stora brister i cykelnätet och regelbundna
kollektivtrafikavgångar begränsade till vissa
noder medför ett bilberoende.
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BLANDNING AV BOENDEFORMER

Småhus

Flerbostadshus

Helårsboende

Fritidsboende

13%
Flerbostadshus
Fritidsboende
45%

Helårsboende
55%

Henån

Småhus
87%

Blandning av småhus och flerbostadshus
(Statistiska centralbyrån, 2016b)

Hyresrätt

Ellös

Bostadsrätt

Stocken
Svanesund
Hälleviksstrand

Äganderätt

Blandning av helårs- och fritidsboende
(Orust kommun, 2016)

Flerbostadshus - hyresrätt
Flerbostadshus - bostadsrätt

Hyresrätt

Flerbostadshus bostadsrätt

21%

9%

Bostadsrätt

Varekil

3%
Flerbostadshus
hyresrätt

Äganderätt

Flerbostadshus hyresrätt

76%

91%

Mollösund

Blandning av ägandeform
(Statistiska centralbyrån, 2016b)

Blandning av hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus
(Statistiska centralbyrån, 2016b)

ANALYS
Statistik från Statistiska centralbyrån (2016b) visar
att Orust har en hög andel småhus, hela 87%. Orust
har också en hög andel fritidshus där den absoluta
merparten är lokaliserade till västra Orust (Orust
kommun, 2016). 91% av flerbostadshusen på Orust
är hyresrätter (Statistiska Centralbyrån, 2016b), inga
kollektivhus eller byggemenskaper finns. I föregående
kapitel, Målbilder, beskrivs att målet för boende
former är att erbjuda en blandning av hyresrätter och
småhus, en blandning av ägandeformer så som hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter men också olika
kooperativa upplåtelseformer. Detta möjliggör att
fler människor har möjlighet att bo var de vill. Detta
viktigt eftersom en obalans i blandningen av bostäder
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minskar möjligheterna för dem som tjänar mindre
(Stockholms stad, 2015) vilket ur ett genusperspektiv
är problematiskt då tillgången på pengar idag är ojämställt mellan kvinnor och män (Fast & Nilsson, 2008).
Den höga andelen småhus på Orust och bristen på
hyresrätter innebär att personer med begränsad
ekonomi har svårt att hitta en bostad. Det finns heller
inga hyresrätter på landsbygden vilket begränsar
människors möjlighet att bo var de vill på Orust.
Dessutom är priserna på västra sidan av Orust höga
på grund av den höga andelen fritidsboende som är
populära bland sommargäster. Billigare boendeformer är alltså begränsade till småhus på östra sidan

av Orust och hyresrätter i samhällena. Statistik visar
att kvinnor endast tjänar 87% av mäns lön, och att
kvinnliga pensionärer endast kan kvittera ut 67% av
mäns pension (Statistiska Centralbyrån, 2016a). Vid
behov av en billigare bostad, exempelvis vid en skilsmässa, begränsas valmöjligheterna, och personer kan
tvingas flytta från ett område där de tidigare bott.

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

1a. Henån livsmedelsbutik

1b. Henån busstation

2a. Varekil livsmedlsbutik

2b. Varekil busstation

3. Svanesund livsmedelsbutik

4. Tegneby busstation

5b. Ellös livsmedelsbutik

5a. Ellös busstation

torg, vilket uppmuntrar möten. Torget är bilfritt och
en plats där många människor passerar i vardagen.
Miljön är utformad med bänkar, träd, buskar som
skapar en mänsklig skala och uppmuntrar möten.

utformning får de boende på Orust inte möjlighet till
spontana möten med människor med olika bakgrund
och det tar blir svårare att ändra rådande normer och
strukturer i samhället.

1 Henån

5 Ellös
4 Tegneby

3 Svanesund
2 Varekil

ANALYS
Analysen syftar till att studera några viktiga platser
som människor passerar i vardagslivet för att se hur
de uppmuntrar till vardagliga möten. I föregående
kapitel, målbilder, beskrivs att målet för den över
siktliga planeringen är att mötesplatser ska vara
lokaliserade i nära anslutning till vardagsservice så
att många människor passerar i vardagen. Genom att
människor möts i det offentliga rummet kan normer
och värderingar omförhandlas (Legeby, Koch &
Marcus, 2015). De offentliga mötesplatserna är en
arena där ojämställda normer i samhället kan ifrågasättas och jämställda exempel bli synliga. Mötesplatser
är också viktigt för att stärka sociala band och för att
människor ska kunna organisera sig och samverka
för att lösa problem (Alves, Ehrnberger, Jahnke &
Wikberg Nilsson 2016).
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Påtagligt för analysexemplen är att alla platser,
utom mataffären i Henån (1a), är storskaliga med
bilen i fokus. Miljöerna möjliggör att parkera så
nära entrén som möjligt och sedan effektivt röra sig
mellan bilen och mataffären eller bussen. Detta gör
att människors rörelse i stadsrummet minimeras och
därmed för
hindras möten i vardagen. De asfalts
dominerade miljöerna saknar mänsklig skala och gör
att människor inte uppmuntras till vistelse. Genom en
mänsklig skala kan människor lockas till att stanna
upp och spendera tid i det offentliga rummet. Alla
busstationer har busskurar och bänkar som försöker
uppmuntra till vardagliga möten i väntan på bussen
och vid busstationen i Ellös (5a) finns en kiosk med
bänkar utanför. Undantaget är torget i Henån (1a),
här är livsmedelsbutiken strategiskt placerad kring ett

De flesta miljöerna som människor passerar i vardagen,
med undantag för Henån, saknar alltså mötesplatser som uppmuntrar möten mellan människor. I
jämställdhetsarbetet är detta problematiskt eftersom
det offentliga rummet är viktigt för att ändra normer
och strukturer i samhället. Den offentliga miljön
är en viktig arena för att människor att få inblick i
hur andra organiserar livet och därmed reflektera
över strukturer i det egna livet. På grund av miljöns
Foto 1a. från Orust Kommun övriga från Google street view

PROBLEM
Avsaknad av mötesplatser i anslutning till
funktioner som många människor passerar
i vardagen förhindrar värdefullt utbyte av
erfarenheter mellan människor.
Bildominerade miljöer utan mänsklig skala
som inte uppmuntrar till vistelse i det offentliga
rummet förhindrar att människor möts i vardagen.
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Analysen från föregående kapitel resulterar här i ett antal strategier för hur
Orust kan arbeta för en mer jämställd
byggd miljö. Avsikten är att skapa en
djupare förståelse för teorins användning
genom att 
exemplifiera hur strategier
kan formuleras för att uppnå definierade
målbilder.

STRATEGI

TILLGÅNG TILL VARDAGSSERVICE

REFERENSER UNDERLÄTTA VARDAGSSERVICE
MOBILA BUTIKER

Problemet på Orust idag är att många boende på
landsbygden har långt till närmaste vardagsservice
samt att vardagsservicen är lokaliserad i anslutning till
de kvinnodominerade arbetsplatserna. Statistiskt sett
är det idag kvinnor som har ansvar för det obetalda
arbetet (Statistiska Centralbyrån, 2016a). De långa
avstånden och den stora tidsåtgång som arbetet kräver
gör det svårare att bryta de ojämställda strukturerna.
Att kvinnor har lättare tillgång till servicen i vardagen
försvårar också en jämställd fördelning av arbetet.
Genom att komplettera befintliga kluster av vardagsservice på Orust med kluster lokaliserade på landsbygden minskas tiden för de obetalda arbetet för dem
som bor långt ifrån samhällena. Att dessa kluster
också är lokaliserade i strategiska knutpunkter medför
att fler personer passerar servicen till och från arbetet
i vardagen. För en familj som idag har 40 minuters
cykelavstånd till närmaste livsmedelsbutik skulle tiden
för dagliga varuinköp kunna minskas med en timme.
I hushåll där det obetalda arbetet idag är k vinnans
ansvar skulle detta underlätta en mer jämställd
f ördelning av arbetet och för en ensamstående förälder
som arbetar deltid skulle denna extra timme per dag
kunna vara skillnad för att kunna arbeta heltid.
Första steget för att erbjuda en mer tillgänglig vardagsservice för de boende på landsbygden är att utmana
definitionen av vad vardagsservice kan vara och vilka
tjänster som de befintliga verksamheterna erbjuder. Ett
exempel är att låta de befintliga livsmedelsa ffärerna
ha pop-up butiker på olika ställen på landsbygden
någon dag i veckan eller att erbjuda hemkörning
av mat vilket skulle minimera tiden för vardagliga
inköp. Ett annat exempel är att utmana idén om vilka
tjänster som förskolan erbjuder. Här finns referensexempel där förskolan erbjuder hemkörning av barn
samt att föräldrarna får med sig färdiga matlådor
från förskolans kök. Om dessa olika transporttjänster
av vardagsservice skulle kunna koordineras i de olika
befintliga klustren skulle antalet transporter också
kunna minimeras.
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HUVUDSTRATEGI

Mobila livsmedelsbutiker finns i Kina, och under 2018
planerar företaget Moby Mart att öppna den första
Mobila livsmedelsbutiken i Sverige, i Västra Ingelsta
i Skåne. Konceptet är en mobil butik på hjul som
är öppen dygnet runt, där kunden handlar med en
mobilapp. När butikens varor behöver fyllas på körs
butiken till ett påfyllnadsställe. I dagsläget behöver
detta såklart ske manuellt, men med ut
vecklingen
av självkörande bilar är tanken att detta i framtiden ska kunna ske automatiskt. Med detta koncept
behövs ingen personal och ingen lokalhyra utan bara
en parkeringsplats. De mobila butikerna kan sedan
placeras på flera ställen på landsbygden (Landelius,
2017). På Orust skulle dessa mobila butiker kunna
organiseras av de befintliga livsmedelsbutikerna.

Skapa fler kluster av vardagsservice
lokaliserade i viktiga knutpunkter på landsbygden.

MATBUTIKER MED HEMKÖRNING

Foto: Moby Mart / Sydsvenskan

Idag erbjuder fler och fler livsmedelsbutiker
hemkörning av varor, som enkelt beställs på nätet
dagen innan. Det finns också företag som erbjuder
olika typer av matkassar där veckans måltider redan
är komponerade och varorna levereras direkt till
dörren. Genom att befintliga livsmedelsbutiker på
Orust erbjuder den här typen av tjänster minskar
tiden för att planera vardagsmiddagar och att handla
matvaror. Detta gynnar speciellt de boende på landsbygden som idag har långt till närmsta vardagskluster.

FÖRSKOLA MED HEMKÖRNING

STRATEGI STEG 1
Erbjud tjänster där befintlig vardagsservice
underlättar för de boende på landsbygden,
exempelvis hemkörning eller mobil verksamhet.

På förskolan Trädgårdslunden i Hjärup, Skåne erbjuds
hämtning och lämning av barn i hemmet för att
underlätta livspusslet för föräldrar. Förskolan erbjuder
också matlådor med sig hem till ett självkostnadspris
från förskolans kök. Föräldrarna kan antingen få med
sig lunchlådor på morgonen att äta på förmiddagen
alternativt middagslådor när barnen hämtas att äta
till kvällsmat (Sjö, 2013).
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TILLGÅNG TILL UNGDOMSSERVICE

REFERENSER FRITIDSGÅRDAR PÅ LANDSBYGGD

Problemet med ungdomsservicen på Orust idag är att
högstadieskolorna och fritidsgårdarna är begränsade
till Henån och Svanesund. Detta för
hindrar
ungdomarna som bor på västra Orust att själva röra
sig mellan hemmet och skolan, och kräver istället
att föräldrar skjutsar. Detta ökar antalet sysslor för
föräldrarna i vardagen, vilka statistiskt sett utförs
av kvinnor (Statistiska Centralbyrån, 2016a). Ökad
tidsåtgång för detta arbete försvårar att bryta de
ojämställda strukturerna och minskar den tid kvinnor
har möjlighet att spendera på exempelvis betalt arbete
och fritidsaktiviteter. De ungdomar som är beroende
av skolskjuts för att ta sig hem har ingen möjlighet
att stanna kvar på fritidsgården efter skolan eftersom
skolskjutsen är begränsad till ett par avgångar per dag.
Det gör att de boende på västra Orust idag saknar
mötesplatser och aktiviteter i anslutning till bostaden.
Genom att planera för en högstadieskola och fler
fritidsgårdar på västra Orust skulle fler ungdomar
få möjlighet att själva transportera sig mellan skola
och bostad. Detta skulle också locka till sig fler barn
familjer till den västra sidan av ön. En ny skola på
västra Orust skulle kunna börja i liten skala och sedan
växa i takt med behovet. Fritidsgårdarna kan vara
av varierande skala och behöver inte vara öppna alla
dagar i veckan.

MOBIL FRITIDSGÅRD
Mobila fritidsgårdar har testats på flera håll i Sverige,
exempelvis i Kristianstad. Konceptet är att fritidsgårdar packar minibussar fyllda med aktiviteter, både
för inomhus- och utomhusbruk. Minibussarna åker
sedan ut till olika platser och kan vid fint väder hålla
till utomhus, och annars låna lokaler eller sätta upp
tält som väderskydd. På detta sätt kan ungdomar åka
skolskjuts hem efter skoldagens slut, och sedan nå en
mobil fritidsgård genom gång- eller cykelavstånd från
bostaden (Borglin, 2012).

Foto: Per Lundberg/Sveriges Radio

HUVUDSTRATEGI
Planera ny skola på västra Orust.
Skapa fritidsgårdar och mötesplatser för
ungdomar med jämn spridning över Orust.

Första steget för att öka tillgången på mötesplatser för
de boende på västra Orust är att låta fritidsgårdarna
ha mobila enheter som kan ta sig ut till ungdomarna.
Dessa enheter behöver inte finnas på samma plats alla
dagar i veckan, utan kan förflytta sig så att de blir
tillgängliga för boende över hela Orust. De mobila
enheterna kan organiseras av de befintliga fritidsgårdarna på Orust.

STRATEGI STEG 1
Skapa en mobil fritidsgård kopplad till
befintliga fritidsgårdar.
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TILLGÄNGLIGT TRANSPORTNÄT

REFERENSER PRIORITERA CYKEL PÅ LANDSVÄG
2-1 VÄG

Problemet med transportnätet på Orust idag är
framförallt de stora bristerna i cykelnätet och att

regelbundna kollektivtrafikavgångar är begränsade
till vissa noder. Cykelnätet saknar kopplingar mellan
viktiga knutpunkter vilket gör det omöjligt att använda
cykeln som färdmedel i vardagen. De begränsade
bussavgångarna försvårar också att åka kollektivt
inom kommunen. Ur ett genusperspektiv är bristerna
i gång-, cykel och kollektivtrafiknätet ett problem
eftersom kvinnor oftare än män är beroende av cykeloch kollektivtrafik som huvudsakligt transportsätt
i vardagen. Dagens situation skapar stora hinder i
vardagslivet för dem som inte har tillgång till bil.
Genom att utforma trafiksäkra och trygga cykelbanor längs med huvudnätet för bil och dessutom
ge cykeln högsta prioritet i trafikrummet skapas
möjlighet att använda cykeln som transportmedel för
att ta sig runt på Orust. För de hushåll med endast
en bil, och där det är mannen som använder denna i
sin vardag, möjliggör detta för kvinnor att oberoende
röra sig mellan olika funktioner. Det möjliggör också
för ungdomar att själva organisera sin vardag, och
inte behöva bli skjutsade av föräldrar. För en ensam
stående mamma innebär detta att betydligt mindre tid
behövs läggas på att skjutsa barn, tid som istället skulle
kunna läggas på betalt arbete.
Då cykelnätet idag i princip är obefintligt på Orust är
det ett stort arbete att skapa ett tillgängligt cykelnät.
Det fösta steget är därför att se transportnätet som
en helhet, och möjliggöra bra cykelväg till befintliga
kollektivtrafiknoder. Relativt bra kollektivtrafik finns
längs väg 160 och väg 178. Genom att låta cykelnätet
stråla ut från hållplatserna längs dessa vägar kan stora
delar av Orust få tillgång till ett transportnät där cykel
och kollektivtrafik kan kombineras. Att omforma de
befintliga landsvägarna till vägar där cykeln prioriteras
som trafikslag kan ske relativt enkelt, utan att vägar
byggs om. Exempel finns från Nederländerna men
också från Göteborg till Gunnebo slott där landsvägen
ha byggts om för att möjliggöra cykelpendling och
samtidigt ge cykeln en högre prioritet i trafikrummet.

STRATEGI / 46

HUVUDSTRATEGI
Komplettera huvudnätet för bil med cykelbanor och skapa ett trafikrum där cykeln har
högsta prioritet.

Konceptet för två-minus-ett-väg kommer från
Nederländerna och innebär är att biltrafiken endast
har ett körfält och cykelvägen har två körfält på
vardera sida. Detta betyder att om bilister ska mötas så
behöver det ske på cyklisternas villkor, eftersom bilen
då behöver köra på cykelbanan. Viktigt är att tydligt i
gaturummet markera vad som är cykelväg och körfält
samt att information tydligt framgår hur denna typ
av väg fungerar, då det är en relativt ny typ av väg.
Denna typ av väg fungerar på de vägar som inte är
kraftigt trafikerade. Fördelarna är att utformningen
sänker hastigheterna och att cykeln ges ett tydligt
utrymme och prioritet i gaturummet. Konceptet
kommer ursprungligen från Nederländerna men har
testats och diskuterats på olika håll i Sverige (Marcus,
2011).

Foto: Vispop / Min husvagn och jag

Mellan Göteborg och Gunnebo slott är vägen delvis
utformad som en tre-minus-ett-väg. Här finns förutom
två cykelvägar också en gångbana. Tre-minus-ettväg fungerar utöver detta på samma sätt som en
två-minus-ett-väg (Marcus, 2011).

Foto: Cykelfakta Göteborg / Twitter

STRATEGI STEG 1
Ge cykeln utrymme på befintliga landsvägar
utifrån viktiga hållplatsnoder.
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BLANDNING AV BOENDEFORMER

REFERENSER KOLLEKTIVBOENDE
SOFIENLUNDS KOLLEKTIVHUS

Blandningen av boendeformer på Orust är idag
dålig. Det råder en stor brist på flerbostadshus och
alternativ till småhus vilket medför att personer med
begränsad ekonomi har svårt att hitta bostad. Orust
har också en hög andel fritidsboenden på västra sidan
av ön som pressar upp bostadspriserna och förhindrar
personer med begränsad ekonomi att bo här. Ur ett
genusperspektiv är detta ett problem då tillgången på
pengar idag är ojämställt och de homogena boendeformerna förhindrar människor att bo var de vill.
Genom att erbjuda fler hyresrätter och kooperativa
hyresrätter som är lokaliserade både i samhällena
men också på landsbygden skapas större möjligheter
för människor att bo var de vill. Genom att öka antalet
hyresrätter på västra sidan ökar också möjligheterna
för dem med begränsad ekonomi att bo här. På grund
av ojämställdhet i lön och pension har ensamstående
män större valmöjligheter på bostadsmarknaden än
ensamstående kvinnor, och också större möjlighet
att välja var på Orust de vill bo. Med fler hyresrätter,
spridda över hela Orust, skapas möjlighet för dem med
begränsad ekonomi att bo på fler ställen. Detta kan
möjliggöra för en kvinna att kunna bo kvar i samma
område exempelvis vid en skilsmässa.
Genom att implementera nya boendeformer på Orust,
så som kollektivhus skapas alternativ till de traditionella boendeformerna. Principen för kollektivhus är
att erbjuda små lägenheter som kompletteras med
gemensamma utrymmen. I de gemensamma utrymmena kan de boende hjälpas åt i vardagen med till
exempel matlagning och barnpassning. Boendeformen
underlättar för de boende att organisera sig för att lösa
problem och genom att samverka i vardagen minskas
varje hushålls tid för obetalt arbete. Den ensamstående
mamman gynnas av gemensam matlagning och hjälp
med barnpassning, vilket kan vara avgörande för att
kunna arbeta heltid. En kvinnlig pensionär med låg
pension kan få möjlighet till ett billigt boende med
höga kvalitéer.
På grund av de stora fördelarna som kollektivboende
för med sig är det första steget i strategin att möjliggöra denna typ av boende på Orust. Det bör ske
dels genom att utmana en lämplig detaljplan så att
kollektivboende möjliggörs, samt genom att skapa

nätverk och intressegrupper bland de boende på
Orust. Detta kan exempelvis innebära att bjuda in
till informationskvällar med föreläsare bestående av
boende från andra kollektivhus och organisationer i
STRATEGI / 48

HUVUDSTRATEGI
Skapa hyresrätter och kooperativa hyresrätter
lokaliserade centralt i samhällen såväl som på
landsbygd och västra Orust.

Sofielunds kollektivhus ligger i Malmö och blev klart
i december 2014. Syftet med huset är uppmuntra till
kontakt mellan grannarna och grannsamverkan av
olika slag för att underlätta vardagslivet. De boende
har var sin, fullt utrustad lägenhet, som dock är lite
mindre till storleken än en traditionell lägenhet.
Istället har de boende också tillgång till gemensamma utrymmen så som ett storkök med matsal där
gemensamma middagar lagas, barnrum, verkstad,

gästlägenheter, bastu och mycket mer. Huset drivs
med hjälp av en kooperativ hyresrättsförening som
innebär att hyrorna sätts till självkostnadspris och
möjliggör lägre hyror genom de boendes arbetsinsatser
i huset. Huset blockhyrs av de kommunala bostads
bolaget i Malmö. Huset byggdes genom föreningen
KiM (Kollektivhus i Malmö) som driver frågan om
kollektivhus i Malmö (Sofielunds Kollektivhus, 2017).

Foto: Kollektivhus / KiM

STRATEGI STEG 1
Skapa intressegrupp för kollektivhus på Orust
och utmana en detaljplan för att skapa möjligheter för att bygga ett kollektivhus.
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TILLGÅNG TILL MÖTESPLATSER

REFERENSER TEMPORÄRA MÖTESPLATSER
FRÅN PARKERING TILL PARK

Problemet för Orust idag är att de miljöer som många
människor passerar i vardagen saknar mötesplatser
som uppmuntrar till möte och vistelse i det offentliga
rummet. Detta är problematiskt för jämställdhets
arbetet då mötet mellan människor med olika
bakgrund gör det lättare att förändra rådande normer
och strukturer i samhället (Legeby, Koch och Marcus,
2015).
Genom att de miljöer som människor passerar i
vardagen utformas i en mänsklig skala som uppmuntrar
till vistelse skapas möjligheter för 
människor att
mötas. Idag är dessa rum utformade med bilen i
fokus, med hårdgjorda asfaltsytor, p
 arkeringar och
skyltar som syns från vägen. En mänsklig skala utgår
istället från en gående människans rörelse, vistelse
och intryck. Det innebär till exempel att skapa platser
att sitta, attraktiv grönska, skydd från vind och regn
och saker i ögonhöjd att titta på. Torget utanför livs
medelsbutiken i Henån är ett bra exempel på en miljö i
mänsklig skala där människor i vardagen får möjlighet
att mötas. I en miljö som uppmuntrar vistelse kan den
som är påväg till mataffären få tillfälle att slå sig ner
på en bänk i solen. Genom att se andra i det offentliga
rummet, som exempelvis pappan med barnvagnen,
kan reflektion ske över hur andra organiserar vardagslivet, vilket möjliggör omförhandling av normer och
strukturer. Här blir människor med olika bakgrund
och erfarenhet synliga för varandra.
Orust har stora utmaningar att utforma de befintliga
miljöerna till att uppmuntra möten i vardagen.
Det första steget är därför att genom temporära
mötesplatser testa olika platsers potential för mer
permanenta insatser. Detta kan göras i mindre skala
och behöver inte kosta mycket pengar, men ger värdefull information om vilka platser som har potential för
att bli mötesplatser. Exempel på tillfälliga lösningar
kan vara att ta en parkeringsplats i anspråk och
omvandla till en grönyta med växter och sittplatser
eller ytor där barn kan leka. Det kan också vara att
att identifiera en vindskyddad plats i solen och skapa
sittplatser från återvunnet material.

HUVUDSTRATEGI
Utforma miljöer i anslutning till vardagsservice
och kollektivtrafik som uppmuntrar till möten.

Att omvandla en befintlig parkeringsplats till en park
är ett effektivt sätt att öka den mänskliga närvaron i
en bildominerad miljö. Genom att ta en parkeringsplats i anspråk uppmärksammas också den stora plats
bilen idag tar i det offentliga rummet. Utformningen
av mini-parken kan se ut på olika sätt, med sittplatser
eller med aktiviteter så som lekmöjligheter för barn.
Att omvandla parkeringsplatser till parker sker på
flera ställen runtom i världen och brukar gå under det
som kallas ’tactical urbanism’, vilket är ett paraplynamn för olika typer av billiga och temporära aktiviteter i det offentliga rummet. Inom tactical urbanism
finns ett årligt event som heter Park(ing) day, vilket
är en dag då människor över hela världen omvandlar
parkerings
platser till parker i olika städer (Lydon,
Bartman, Woudstra, Khawarzad, 2012).

Foto: Landskapsarkitekt / Tumblr

SITTPLATSER AV ÅTERVUNNET
MATERIAL
Att skapa sittplatser av återvunnet material är ett
billigt sätt att testa vilka platser som är attraktiva sittplatser i det offentliga rummet. Kanske vill människor
sitta mot en husfasad som skyddar mot vind eller
bredvid entrén till mataffären där det passerar ett
flöde av människor? Sittplatserna kan konstrueras
av exempelvis lastpallar vilket gör detta till en billig
och enkel lösning. Denna typ av temporär installation
kan också räknas som ’tactical urbanism’ (Lydon,
Bartman, Woudstra, Khawarzad, 2012).

Foto: The Dirt

STRATEGI STEG 1
Skapa temporära mötesplatser för att testa
olika platsers potential för permanenta lösningar.

Foto: Grey matters
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SAMMANFATTNING
Tillgång till
ungdomsservice

Tillgängligt
transportnät

Blandning av
boendeformer

Tillgång till
mötesplatser

STRATEGI - STEG 1

HUVUDSTRATEGI

ANALYS

MÅLBILDER

Tillgång till
vardagsservice

Frånvaro av vardagsservice i
inlandet medför ökad tidsåtgång
för det obetalda arbetet och
förhindrar att ojämställda
strukturer bryts.
Kluster av vardagsservice i
nära anslutning till var kvinnor
arbetar försvårar en jämställd
fördelning av det obetalda arbetet.

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

Stora brister i cykelnätet
och regelbundna
kollektivtrafikavgångar
begränsade till vissa noder
medför ett bilberoende.

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

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

Skapa kluster av
vardagsservice lokaliserade
i viktiga knutpunkter på
landsbygden.

Planera ny skola på västra
Orust.
Skapa fritidsgårdar och
mötesplatser för ungdomar med
jämn spridning över Orust.

Komplettera huvudnätet för
bil med cykelbanor och skapa ett
trafikrum där cykeln har högsta
prioritet.

Skapa hyresrätter och
kooperativa hyresrätter
lokaliserade centralt i samhällen
såväl som på landsbygd och
västra Orust.

Utforma miljöer i anslutning till
vardagsservice och kollektivtrafik
som uppmuntrar till möten.

Erbjud tjänster där befintlig
vardagsservice underlättar för
de boende på landsbygden,
exempelvis hemkörning och mobil
verksamhet.

Skapa en mobil fritidsgård
kopplad till befintliga fritidsgårdar.

Ge cykeln utrymme på
befintliga landsvägar utifrån
viktiga hållplatsnoder.

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

Skapa temporära mötesplatser
för att testa olika platsers potential
för permanenta lösningar.
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