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Abstract: 

The aim of this study is to challenge the Swedish gender equality discourse which has a 

central focus on gender relations and therefore ignores other power structures. The purpose is 

also to examine how the public space excludes certain bodies and how the urban planning 

creates an expectation of heterosexuality, whiteness and doing gender based on 

cisnormativity. The material used for the analysis is the County Administrative Board of 

Skåne's policy for making physical planning gender equal. I use Carol Bacchis method 

“What´s the problem represented to be?” and examine which problems the policy considers 

important to achieve gender equality. I have analysed the problem representation with 

antiracist and queerfeminist theories. I have shown that the policy preserves the heterosexual 

matrix and are also making racialization processes invisible. The gender equality discourse 

excludes queer identities and benefits white women, and through the maintenance of 

hegemonic feminism it´s possible to define what is important to change. My conclusion is that 

it´s crucial to use intersectional analysis in the work with gender equality and urban planning 

if the goal is to really challenging the power and include all residents.  

Keywords: gender equality, urban planning, hegemonic feminism, whiteness, heterosexual 

matrix 

Nyckelord: Jämställdhetsarbete, samhällsplanering, hegemonisk feminism, vithet, 

heterosexuella matrisen 
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1. Inledning  

Jag växte upp i ett radhusområde i Umeå som närmare specifikt heter Rödäng. Det är en av de 

få bostadsområden i Umeå som inte är ordnat efter bilen, där kunde jag och mina syskon 

springa ut på gatan utan att mina föräldrar skulle oroa sig över att det kunde komma bilar 

körandes. Rödäng är ett medelklassområde där radhuslängor avlöser varandra och många av 

husen är röda med vita knutar. Det är en plats där heteronormativiteten lagts sig till rätta och 

lekarna mamma, pappa, barn blivit verkliga. Mina föräldrar bor kvar i samma hus som jag 

växt upp i och blev stannade av en granne som utbrast chockat att det skulle flytta in ett 

lesbiskt par på gatan. Området är lika vitt som den snö som faller en vinterdag i januari och 

delar samma homogenitet som många andra stadsdelar i Sverige. Stadsdelar som dessa är 

segregerade fast de sällan benämns som de, platserna skapar och har blivit skapade utifrån 

kön, klass, ras och sexualitet men även funktionalitet och ålder.  

Vi rör oss ständigt i staden och tvingas att vara där, det offentliga rummet är inte alltid något 

valbart därför har jag valt att titta närmare på samhällsplanering. Det som planeras idag 

kommer att ge avtryck under lång tid framöver i människors liv och rörelseutrymme. Jag har i 

denna studie granskat Länsstyrelsen Skånes vägledning för jämställd fysisk planering 

eftersom jag är intresserad av hur offentliga rum upprätthåller och reproducerar 

maktordningar. Jag har därför valt ett dokument som är skapat för att utjämna ojämn 

maktfördelning och istället ska medverka till ”att kvinnor och män ska ha samma makt att 

forma samhället och sina egna liv”.  
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1.2 Bakgrund  

Sverige är ett av världens mest jämställda länder! Är ett mantra som har upprepats så många 

gånger nationellt och internationellt att jämställdhet och ”svenskhet” upplevs som en självklar 

kombination. Lena Martinsson, Gabriele Griffin och Katarina Giritli Nygren (2017) kritiserar 

den svenska jämställdhetsmodellen i antologin ”Challenging the myth of gender equality in 

Sweden”. Författarna argumenterar för att jämställdhetsdiskursen bygger på nationalistiska, 

rasifierade, hetero och cis-normativa positioner, samt att politiken är formad i en postkolonial 

och nyliberalistisk tid.  

Jämställdhetspolitik har bedrivits i Sverige sedan slutet av sextiotalet som har lett till att 

arbetet har en alltmer självklar position (Rönnblom, 2011, s.35). Det finns alltså en lång 

tradition av jämställdhetsarbete och på jämställdhetsmyndighetens hemsida (2020) går det att 

läsa att regeringen använt jämställdhetsintegrering som övergripande strategi sedan 1994. 

Jämställdhetsintegreringen ska ske i alla offentliga verksamheter och innebär att all planering 

och varje beslutsfattande ska innefatta en jämställdhetsanalys. Det är således tänkt att alla ska 

kunna arbeta med dessa frågor men jämställdhetsintegrering som metod har kritiserats av 

Malin Rönnblom och Kerstin Alnebratt (2019). Författarna argumenterar för att 

jämställdhetsarbetet har avpolitiserats och anser att politiken organiseras utifrån innehållslösa 

mål, som ingen kan invända mot och som i förlängningen skapar en inbillad konsensus. 

Jag gjorde min arbetslivspraktik på Umeå kommuns avdelning Övergripande planering där 

praktikperioden bidrog till ett ökat intresse för hur makt påverkar hur vi lever och rör oss i 

staden. Jag kontaktade Länsstyrelsen Skåne och berättade att jag skulle skriva en 

kandidatuppsats i genusvenskap och fick därefter höra om deras Vägledning för jämställd 

fysisk planering. Länsstyrelsen ska säkerställa statens intressen och stödjer bland annat 

kommunerna i sitt arbete med att integrera det jämställdhetspolitiska målet i 

samhällsplaneringen. Jag är kritisk till jämställdhetspolitikens centrala fokus på kön och 

osynliggörandet av andra maktordningar. För att kunna granska vilka maktstrukturer som tas 

för givna och ignoreras i materialet har jag använt en diskursanalys som metod och närmare 

bestämt Carol Bacchis (2009) ”What´s the problem represented to be?” ansats. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med studien är att utmana jämställdhetsdiskursens centrala fokus på könsrelationer 

och ignorans av andra maktordningar. Jag granskar därför hur Länsstyrelsen Skånes 

vägledning för jämställd fysisk planering tar hänsyn till intersektionalitet och använder mig av 

teorier som behandlar sexism, heterosexism och rasism. Syftet är vidare att granska hur det 

offentliga rummet exkluderar vissa kroppar och hur planeringen av den fysiska miljön skapar 

en förväntan kring heterosexualitet, vithet och att göra kön utifrån en cisnormativitet.  

För att uppfylla syftet är studiens frågeställningar:  

- Hur använder Länsstyrelsen Skåne begreppet jämställdhet i sin vägledning för 

jämställd fysisk planering? Vilka maktstrukturer tas för givna, vilka ignoreras, och 

vilka (re)produceras i vägledningen?  

- Vilka effekter kan skapas av jämställdhetsdiskursen och Länsstyrelsen Skånes 

problemrepresentation? 

 

1.4 Tidigare forskning 

Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt fält och i den här studien sker ett möte med 

kulturgeografin eftersom mitt material behandlar görandet av jämställdhet i den fysiska 

planeringen. Genom den tidigare forskningen kontextualiserar jag både mitt material och min 

studie. Jag kommer att presentera den feministiska kritiken som har riktats mot 

samhällsplanering och intersektionella analyser av rumsteori som min studie tar avstamp 

ifrån. 

Feministisk kritik riktas mot samhällsplaneringen under 70-talet där man menade att 

planeringen hade en manlig bias. Det har funnits fyra centrala teman i kritiken: manlig bias, 

uppdelningen det offentliga och det privata, ignorans av vardagslivet och otrygghet kopplat 

till sexuellt våld. Feministiska forskare har visat att platser är könade och att det finns en 

hierarkisk uppdelning mellan olika sfärer. Kvinnor har tillskrivits en plats i hemmet och 

bostadsområdet för att ansvara för reproduktionen medan män tillskrivs en plats i 

offentligheten och produktionen som också tillskrivs ett högre värde (Rendell, 2000). 

En inflytelserik teoretiker inom kulturgeografin är Doreen Massey som har skrivit Place 

Space and Gender (1994) där hon förklarar hur platser konstrueras och konstruerar könade 

maktrelationer. Massey menar att rummet måste förstås som en relationell verklighet alltså 
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genom en samskapande process. Platsen har länge uppfattats som något statiskt men Massey 

(1994, s.155) förklarar att platser bör förstås som en process och har därför multipla 

betydelser, och inte en unik identitet. Rummet är föränderligt och därför är platsen intimt 

sammankopplad med tid. Där maktrelationer som kön, klass och etnicitet påverkar 

tillgängligheten och upplevelsen av en plats (Massey, 1994, s.164). Att tillskriva kvinnan en 

plats i hemmet är både en rumslig och social kontroll berättar Massey (1994, s.179f). Att 

kontrollera kvinnors mobilitet är ett sätt att skapa underordning där hemmet har varit en 

central plats genom att kvinnors liv skulle definieras av familj och man.  

Carina Listerborn (2002, s.26f) berättar att kvinnoforskning och kvinnorörelsen har bidragit 

med att uppmärksamma en avsaknad av ett vardagslivsperspektiv i stadsplaneringen. 

Könsroller har gjort att kvinnor och män rör sig på olika sätt i staden samt att 

samhällsplanerare har fokuserat på olika delar av samhället beroende på om planeraren är man 

eller kvinna. Listerborn (2002, s. 31) har studerat diskurser kring kvinnors rädsla och berättar 

att trygghetsfrågor fått gehör i stadsplaneringen. Hon lyfter dock att trygghet är en så kallad 

”ofarlig” fråga där kvinnor blir beskyddade och män får agera beskyddare. Listerborn påpekar 

även att analyser av kön riskerar att förenklas när de ska in i politiken och därmed riskerar att 

reproducera stereotypa könsmönster. Anita Larsson och Anna Jalakas (2014, s.51f) förklarar 

att den fysiska planeringen tenderar att beskrivas som ”könsneutral” och att det framställs som 

något positivt, men att det innebär att makt och normer ignoreras. 

1.5 Kulturgeografi och intersektionalitet 

Den feministiska kritiken har mestadels handlat om sexism och könade maktrelationer där 

kopplingar till andra maktrelationer har ignorerats. Intersektionell teori har inte använts inom 

kulturgeografin på samma sätt som inom samhällsvetenskapen berättar Gill Valentine (2007) 

men lyfter att fältet måste uppmärksamma makt och ojämlikhet. Valentine visar hur 

identiteter formas och upplöses i våra vardagliga liv, när vi rör oss från lönearbete till bostad, 

från skola till fritidsaktiviteter, de specifika rumsliga kontexterna formar och formas av 

maktrelationer. I en svensk kontext har Irene Molina professor i kulturgeografi bidragit med 

intersektionella analyser på rumsteori. Molina (2007) berättar att forskning och politik 

rörande stadsplanering och bostadsfrågor har behandlat människan som något abstrakt och 

inte tagit hänsyn till människors känslor och behov. Staden har behandlats i separata delar, där 

stadsdelar, invånarna, boende och arbetet inte har förståtts tillsammans. Staden måste förstås 

som en dynamisk helhet där analyser omfattar maktförhållanden som sexism, rasism och 
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klasskonstruktioner för att förstå hur ojämlikheter skapas och i slutändan skapar en delad stad. 

I sin avhandling Stadens rasifiering (1997) undersökte Molina segregationsmönster i Uppsala. 

Molina (1997, s.60ff) kunde visa att det sker en rasifiering av staden genom exkludering av 

vissa etniska grupper och samt att staden organiseras efter rasseparation. Att en del av den 

invandrade befolkningen koncentreras i ett område är egentligen inte ett problem i sig. Det är 

de ojämna förutsättningarna i livet som arbetslöshet, social otrygghet, marginalisering, 

diskriminering och slitna hus som följer med bosättningen som är problemet förklarar Molina 

(1997, s.233).  

Att planera för att skapa trygga offentliga miljöer är idag en viktig del för att skapa en 

attraktiv stad. Idag diskuteras inte endast jämställdhet i svenska kommuner utan även social 

hållbarhet som inbegriper frågor rörande klass. Det finns även en ökad förståelse kring 

funktionalitet men de flesta städer är långt ifrån tillgängliga och det medför att personer 

exkluderas från att delta på vissa platser. Mitt examensarbete kommer inte att behandla frågor 

kring funktionalitet och de hinder som samhällsplaneringen skapar på grund av studiens 

begränsade utrymme. Jag vill dock skicka en uppmaning till läsaren att utforska cripteori som 

kritiserar normalitet och samhällets förväntningar på hur en kropp ska fungera, som även är 

nära besläktat med queerteori som min studie inspireras av.  

Staden och den fysiska platsen formas av ideologier och normer men är även där 

könsidentiteter och maktrelationer både upplevs och reproduceras förklarar Katarina 

Bonnevier (2007, s.16). Normer och underliggande föreställningar kring invånarna styr 

utformningen av städer och påverkar vad som byggs, var och för vem. Städer kan ses som en 

manifestation om hur samhället har varit och hur det borde bli menar Gemma Burgess (2008, 

s.113f). Samhällsplaneringen sätter en struktur som finns kvar i årtionden och formar våra liv 

lång tid framöver (Larsson & Jalakas 2014, s.155). Därför anser jag det viktigt att granska 

Länsstyrelsens Skånes vägledning som ska fungera som en emancipatorisk politisk strategi. 

Min studie tar avstamp i en kritik mot svensk jämställdhetspolitik och hur en ignorans av 

maktrelationers samverkan är ett sätt att upprätthålla makt. Jag har därför granskat hur 

vägledningen tar hänsyn till intersektionalitet och använder mig av teorier som behandlar 

sexism, heterosexism och rasism. 
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2. Teori 

Min metod och mina teorier är influerade av poststrukturalism och diskursteori och hjälper 

mig att se hur diskursen formar tänkbara subjekt. Jag ser intersektionalitet som studiens 

ramverk och min kritik av jämställdhetsbegreppet motiveras med intersektionell forskning. 

Den antirasistiska forskningen synliggör vithetens hegemoni och vems verklighet som får 

styra planeringen. Genom queerteorin ifrågasätter jag normalitet och hur kön och sexualitet 

formas i jämställdhetsdiskursen.   

2.1 Jämställdhet  

Inom svensk politik översätts feminism ofta till jämställdhetsarbete. Det finns en statlig 

tradition att arbeta med jämställdhet och kön har setts som starkare än de andra 

diskrimineringsgrunderna. Ett exempel går att finna i diskrimineringslagen där positiv 

särbehandling på arbetsmarknaden endast gäller kön. De nationella jämställdhetspolitiska 

målen är skrivna utifrån kategorierna män och kvinnor, där det finns en binär syn på kön och 

att kategorierna framställs som homogena grupper. Min förståelse av kön tar inspiration från 

queerteorin där kön är socialt konstruerat och inte endast är två. Martinsson et al. (2017) 

argumenterar för att den svenska hegemoniska jämställdhetsdiskursen utgår från binära kön, 

heteronormativitet och vithet. Lykke (2009) beskriver att inom det genusvetenskapliga fältet 

är de flesta överens om att maktordningar samverkar med tanke på denna konsensus i fältet 

ställer jag mig frågande till jämställdhetsbegreppet användning.  

Min förståelse av jämställdhet bygger på intersektionell forskning där Paulina de los Reyes 

och Diana Mulinari (2005) har väglett mig via boken ”Intersektionalitet: kritiska reflektioner 

över (o)jämlikhetens landskap”. Författarna granskar den hegemoniska feminismen i Sverige 

som dem menar nästan uteslutande har ett fokus på könade relationer och osynliggör andra 

sociala relationer. Det finns ett nära samband mellan jämställdhetspolitikens 

institutionalisering och den hegemoniska feminismen menar de los Reyes och Mulinari (2005, 

s.82f). Institutionaliseringen av feminismen ger möjligheter till maktutövning där 

jämställdhetspolitiken idag kan ses som en statlig ideologi. Tystnader och osynliggörande av 

vithetetens privilegier är ett sätt att upprätthålla den vita feminismens hegemoniska position 

och genom användandet av intersektionalitet kan jag utmana jämställdhetsdiskursen.  
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2.2 Intersektionalitet  

Svarta feministiska forskare har riktat kritik mot vita västerländska feminister som har 

framställt kategorin kvinna som en homogen grupp. Utifrån denna diskussion utvecklades 

intersektionalitet, som både är en teori och analysverktyg för att se hur olika 

identitetskategorier och maktordningar samverkar. Kimberly Crenshaw introducerade 

begreppet 1991 i sin text Mapping the margins. Crenshaw (1991, s.1242) argumenterade för 

att rasism och sexism måste förstås och bekämpas tillsammans eftersom dessa förtryck 

samverkar i svarta kvinnors liv. Intersektionell teori visar att maktordningar inte kan 

analyseras enskilt, det handlar inte om ett dubbelt förtryck eller att förtrycket kan beskrivas 

som ”lager på lager” utan det blir ett specifikt förtryck. Cho, Crenshaw och McCall (2013, 

s.797) menar att intersektionella analyser kan avslöja hur intersektionella kategorier skapas. 

Författarna menar att identiteter inte är i fokus eftersom dessa inte är något statiskt utan 

analysen bör fokusera på politiska och strukturella ojämlikheter.  

Intersektionell teori kom främst som en kritik mot vit västerländsk feminism från svarta och 

postkoloniala feminister som visade att rasifiering har ignorerats. I en svensk kontext har 

Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari varit viktiga för intersektionell 

forskning och har bland annat skrivit boken Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & 

etnicitet i det postkoloniala Sverige (2005). 

Det har varit störst fokus på samverkan mellan maktordningarna kön/genus, klass, ras/etnicitet 

och sexualitet men det är även viktigt att analysera maktordningar som funktionalitet och 

ålder. I min analys utgår jag främst utifrån maktordningarna sexism, heterosexism och rasism. 

Jag är medveten om att när jag väljer vilka maktrelationer som ska ingå i min analys använder 

jag min maktposition. Vissa maktordningar tenderar att glömmas bort om forskningen inte är 

utbredd eller om identitetskategorin inte har fått samma erkännande. Det intersektionella 

perspektivet fungerar som ett ramverk för min studie där jag analyserar om/hur ett 

intersektionellt perspektiv finns i Länsstyrelsen Skånes vägledning för jämställd fysisk 

planering.  

2.3 Rasifieringsprocesser  

I Sverige förnekas ofta rasism och att använda begreppet ras är tabubelagd istället används 

ord som etnicitet eller kultur. Föreställningar kring rastillhörighet existerar dock fortfarande 

även om Sverige säger sig vara ”färgblinda” berättar Hübinette et al. (2012, s.42). Genom 

förnekandet ignoreras rasismens sociala effekter som diskriminering och exkludering och 
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samtidigt normaliseras vithetsprivilegier. Katarina Mattson (2010 s.9) forskar om vithet inom 

fältet kritiska vithetsstudier och förklarar att rasifiering inte endast skapar underordning utan 

även överordning och privilegier för vita kroppar. Mattson (2010, s.13f) menar att vita 

kvinnor har en slags både och position som länge har ignorerats inom det genusvetenskapliga 

fältet. Vita kvinnors rasifiering skapar en överordnad position medan den könade positionen 

skapar en underordning. Det gör att vita kvinnor tillskrivs vithetsprivilegier och är i vissa 

sammanhang i en överordnad position gentemot personer som har erfarenheter av rasism.  

Molina (1997, s. 57f) påpekar att begreppet ras ska förstås som en social konstruktion och att 

rasifiering är en process som leder till att samhället och individer diskriminerar utifrån en idé 

om ras. Människor kategoriseras utifrån språk, hudfärg, nationalitet, religion, kultur, etcetera 

förklarar Nina Jakku (2019, s.47). Där bestämda karaktärsdrag tillskrivs personen utifrån 

tillhörighet eller antagen tillhörighet där tillskrivna egenskaper och kultur ses som något 

statiskt. Sverige har en historia av rasism gentemot samer och sverigefinnar men dessa 

grupper kan i vissa rum passera som vita därför är det viktigt att poängtera att vithet inte är 

någon enhetlig kategori (Jakku, 2019, s.28). 

I vägledningen har rasism och vithetsprivilegier inget fokus därför vill jag synliggöra 

konsekvenser av rasifiering. Kritiska vithetsstudier har från olika håll kritiserats för att det är 

ett sätt för vita att forska om rasism på ett bekvämt sätt skriver Mattson (2010, s.18). Det är 

inte min intention utan istället synliggöra vithetenshegemoni och visa på hur rasism skapar 

rasifierade maktrelationer. Rasism är centralt för skapandet av underordning/överordning och 

jag kommer att visa hur osynliggörandet av rasifieringsprocesser ignorerar bland annat 

muslimska kvinnors erfarenheter av det offentliga rummet.  

2.4 Kön en social konstruktion  

I min studie utgår jag från Judith Butlers teori om kön och den heterosexuella matrisen. Butler 

skriver in sig inom den poststrukturalistiska feminismen och är en viktig teoretiker inom 

queerteorin. Butler menar att vår förståelse av kön bör förstås som en social konstruktion där 

det inte är möjligt att göra en uppdelning mellan kön och genus. Kvinnor och män framställs 

som motsatspar och skapas på så sätt i relation till varandra, detta sker i samband med en 

påtvingad heterosexualitet som Butler kallar den heterosexuella matrisen. Könsidentiteterna 

skapas genom samhällets binära könsregleringar som tvingar oss att göra kön och därmed att 

upprepa typiska kroppsliga och språkliga handlingar för ens tilldelade kön (Butler, 2007, 

s.9ff). Kön formas genom diskursiva praktiker och dessa handlingar upplevs därmed för 
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många som ”naturliga”. Själva görandet av kön benämner Butler (2007, s.214f) som 

performativitet, performativitet visar hur kön konstrueras genom språk och handlingar, att vi 

genom upprepningar av könsmönster gör kön. Butler anser att subjektet påverkas av diskurser 

men inte att dessa är determinerande utan att subjektet även har en viss frihet i att agera själv. 

Dock pressas vi att upprepa normerna och dessa sätter gränser för vad som uppfattas vara 

tänkbara subjekt menar Butler (2011[1993]).  

Kategorierna man och kvinna är beroende av varandra och genom att påvisa detta är det 

möjligt att dekonstruera dessa maktrelationer. Att dekonstruera könskategorier tror jag är 

viktigt inom jämställdhetsarbete för att inte reproducera en naturalistisk syn på kön samt 

bredda förståelsen för kön utanför det binära könssystemet.  

2.5 Könstyranni och heteronormativitet i samhällsplaneringen 

Jag undersöker hur/om samhällsplaneringen utgår från heteronormativa antaganden och om 

planerare inkluderar queera identiteter/kroppar. Petra L. Doan (2007) och (2010) förklarar att 

transpersoners upplevelser av platser negligeras och argumenterar för att det binära 

könssystemet bör förstås som ett könstyranni. Doan (2010) är transkvinna och i artikeln delar 

hon sina erfarenheter av offentliga miljöer där de könade förväntningarna kan ge smärtsamma 

konsekvenser genom våld, hot och ifrågasättanden av sin könsidentitet. Jag menar att 

utformningen av könade platser kan förstås utifrån ett könstyranni. För att förstå samspelet 

mellan samhällsplanering och heteronormativitet använder jag Michael Frischs analyser 

(2002), (2015) som argumenterar för att stadsplanering är ett heterosexuellt projekt.  

Att analysera kön och sexualitetsnormer och processerna som upprätthåller dessa är centralt 

inom queerteorin berättar Fanny Ambjörnsson (2016, s.47). Queerteorin har 

poststrukturalistiska rötter där en studerar skapandet av kategorier istället för att utgå ifrån 

dem. Inom queerteorin studeras bland annat processerna som upprätthåller heteronormativitet 

och heterosexualitet förstås som något socialt och historiskt skapat. Ambjörnsson (2016, s.75) 

påpekar att heteronormen osynliggör andra sexualiteter men sätter även heterosexualitet i en 

tajt ram där ett visst levnadssätt förespråkas. Vidare förklarar Ambjörnsson (2016, s.59) att 

personer med andra sexualiteter kan accepteras men måste då assimileras och efterleva 

heteronormen där bland annat tvåsamhet ingår. Genom att granska vägledningen med hjälp av 

queerteori gör att jag kan få syn på heteronormativa antaganden samt hur queera identiteter 

exkluderas.  
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3. Begreppen: Trans, Cis, Icke-binär & Queer  

Min studie bygger på diskursteori där vår förståelse av världen konstrueras genom språket och 

dess kategoriseringar. Utifrån Butlers resonemang menar jag att kön inte endast är två och bör 

inte förstås som en fast kategori. Genustypiska handlingar följer inte en inre kärna och därför 

behöver jag förklara begreppen cis, icke-binär, queer och transperson. RFSL förklarar att cis-

person är en person vars kropp, juridiska kön och könsidentitet stämmer överens. Icke-binär 

beskriver när ens könsidentitet är mellan eller utanför kategorierna man och kvinna, 

betydelsen kan variera för den som identifierar sig som det. Transperson användas ofta som 

ett paraplybegrepp för personer/grupper som bryter mot samhällets normer för kön och 

könsuttryck/könsidentitet. Transperson innebär att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte 

stämmer överens med det kön som tilldelats vid födseln (Gulbrandsen och Karinsdotter, 2020, 

s.2). RFSL (2019) berättar att queer som identitet kan innebära att en inte vill definiera kön 

eller sexuell läggning. Vissa använder det som att beskriva sin könsidentitet eller sexualitet. 

4. Material  

Länsstyrelsen Skånes vägledningen kom till 2000 för att stödja kommunerna Eslöv, Lomma 

och Simrishamn och öka medvetenheten om behovet av jämställdhet. Den har sedan 

uppdaterats och mitt material är den tredje och senaste uppdaterade upplagan från 2017. 

Vägledningen har en checklista som ska vägleda samhällsplanerare att arbeta med att 

integrera jämställdhet i planeringen. Bland annat handlar det om vikten av att använda 

könsuppdelad statistik, att män är överrepresenterade på dialogmöten och att kvinnor och män 

kan ha olika rörelsemönster. Kvinnor som grupp åker exempelvis mer kollektivtrafik medan 

män i större utsträckning kör bil.  

Länsstyrelsen (2020) har i uppdrag av staten att samordna och försvara statens intressen inom 

översiktsplaneringen. Samhällsplaneringen ska integrera och medverka till att uppnå det 

nationella jämställdhetspolitiska målet ”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv”. Vägledningen är utformad efter aktuell lagstiftning, politiska 

mål, forskning och statistik. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i hela 

planeringsprocessen både i översikts och detaljplaneringen. Länsstyrelsen Skåne har inte 

några andra vägledningar för fysisk planering men dem har tidigare haft vägledningar rörande 

funktionshinder men dessa är utgångna. Länsstyrelsen förespråkar att kommunerna ska 

använda sig av materialet men det är inte obligatoriskt. 
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5. Metodologi och Metod 

Jag granskar Länsstyrelsen Skånes vägledning för jämställd fysisk planering med en 

diskursanalytisk metod. Det finns många olika diskursanalytiska ingångar och jag har valt att 

använda Carol Bacchis diskursanalytiska ansats ”What´s the problem represented to be?” som 

brukar förkortas till WPR. Först kommer jag att beskriva diskursanalysens nyckelpremisser 

sedan kommer jag beskriva Bacchis metod närmare.  

5.1 Diskursanalys  

Att utföra en diskursanalys medför att teori och metod är sammanlänkade påpekar Winther 

Jørgensen & Phillips (2000, s.10ff). Diskursanalysen grundar sig i socialkonstruktionism och 

poststrukturalism och innebär att vår förståelse av världen konstrueras genom språkets 

kategoriseringar. Vår världsbild och våra upplevda sanningar är föränderliga då kunskap är 

präglad av det samhälle och den tidpunkt den producerades. Det får epistemologiska 

konsekvenser då kunskap inte ses som objektiv. En diskurs har inte en självklar definition 

men kan ses som ett ramverk där vi försöker verka och tala innanför diskursens väggar. När vi 

analyserar språket skapas en förståelse för hur sociala relationer och identiteter skapas. 

Människan besitter inga inre essenser utan diskurser formar våra identiteter och styr vad vi 

uppfattar som ”naturligt” samt vilka praktiker som uppfattas som otänkbara. 

Diskursanalytikern kan inte komma bakom diskursen påpekar Winther Jørgensen & Phillips 

(2000, s.28) utan kan endast analysera vilka konsekvenser diskursen skapar i rådande 

samhälle.  

Diskursanalysen kan för vissa upplevas abstrakt, jag vill poängtera att världen är fullt verklig 

men att all vår kunskap om verkligheten är förankrad i språket. Winther Jørgensen & Phillips 

(2000, s.15f) påpekar att representationer inte är neutrala avbilder av verkligheten utan är 

medskapare och formar vår förståelse av världen. Länsstyrelsen Skånes vägledning är med 

och formar vad jämställdhetsarbete ”bör” innehålla och skapandet av sociala 

relationer/identiteter. Eftersom språket är konstituerande är det vid förändring i en diskurs 

som den sociala verkligheten förändras. Diskurser är förenade med makt och styr människors 

handlingsutrymme därför vill jag synliggöra och dekonstruera upplevda ”sanningar” om 

jämställdhetsarbete.  
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5.2 ”What´s the problem represented to be?” 

Carol Bacchi (2009) berättar att ”What´s the problem represented to be?” är en 

poststrukturalistisk metod för att analysera policydokument. Mitt material är ett 

policydokument för att vägleda samhällsplanerare att arbeta med jämställdhet därför anser jag 

att metoden passar mig väl. Policydokument bör förstås som en kulturell produkt och måste 

förstås inom sin historiska och nationella kontext som i det här fallet är Sverige. Forskaren 

ska granska policydokumentets problematisering och dess problemrepresentationer snarare än 

att fokusera på det framställda problemet. Fokuset i WPR ansatsen är på konkurrerande 

problemrepresentationer och hur det formar hur vi ser på ”problemet”. Vi kan få tillgång till 

diskursen via problemrepresentationerna och genom analysen synliggöra vad som har 

osynliggjorts och vad som har framställts som ”naturligt” (Bacchi 1999, s. 9). 

Policydokument måste därför förstås som politiska och bör förstås i ett större politiskt 

sammanhang. Bacchi (2009, s.1f) lyfter att policydokument inte endast är en reaktion på ett 

problem utan formar och producerar problem. Bacchi (2009, s.18) har sammanställt sex frågor 

i sin metod som forskaren bör ställa till sitt forskningsmaterial för att synliggöra 

problemrepresentationer och subjektspositioner. Jag undersöker frågorna ett till fem i min 

analys eftersom studiens omfattning inte är tillräcklig för att besvara fråga sex.  

Fråga 1: Vad representeras som ett problem? 

Bacchis diskursanalytiska ansats startar med att identifiera vad som framställs som problemet 

i det specifika policydokumentet som i mitt fall är Länsstyrelsen Skånes vägledning för fysisk 

planering.  

 

Fråga 2: Vilka föreställningar och antaganden ligger till grund för denna representation 

av ”problemet”? 

Problemet är ett diskursivt fenomen och endaste ett möjligt sätt att se på verkligheten därför 

måste alltid antaganden och kunskap som tas för givet inom ett policydokument ifrågasättas 

(Bacchi, 2009, s.35). 

 

Fråga 3: Hur har denna representation av "problemet" kommit till?  Här ska jag 

undersöka hur problemrepresentationen tillkommit och skapats. Tanken är att undersöka hur 

ett visst problem har formats som också gör det synligt att problemet kan förstås annorlunda 

(Bacchi, 2009, s.10f). 
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Fråga 4: Vad lämnas oproblematiskt i denna problemrepresentation? Var är 

tystnaderna? Kan "problemet" förstås annorlunda? Vad som inte nämns görs osynligt 

därför är det viktigt att vid analysen att titta på vad det är som inte problematiseras (Bacchi, 

1999, s.60).  

 

Fråga 5: Vilka effekter medför denna representation av "problemet"? Vissa sociala 

grupper tjänar på problemformuleringen medan andra skadas. Här undersöker jag 

subjektspositioner som skapas av problemrepresentationen. Denna fråga är en viktig del av 

ansatsens metodologi eftersom de visar på effekterna av politiken i policyn (Bacchi, 2009, 

s.15f).   

Jag har valt att följa metodens övergripande frågor som ett ramverk när jag analyserat 

materialet. I Bacchis metod finns det en tydlig uppdelning men eftersom diskurser är 

”flytande” har jag tillåtit mig att vara mer fri. Det är framförallt fråga fem som behandlar 

diskursens effekter som återfinns under fler frågor. Med ansatsen kan jag visa vilka 

antaganden och föreställningar som format Länsstyrelsen Skånes problemrepresentation och 

via granskningen dekonstruera det föreställda problemet. Boréus och Bergström (2018, 

s.273f) påpekar att maktutmanande reformer kan genom ”problemet” och ”lösningen” 

modifiera nya maktrelationer. Bacchis (2009) ansats är inspirerad av Michel Foucault 

gällande bland annat synen på makt och konstruktionen av subjekt. Enligt Foucault har 

makten ingen kärna, han myntade ”governmentality” för att beskriva den moderna maktteknik 

som får medborgarna att kontrollerar sig själva berättar Bacchi (2009, s.26ff). Befolkningen 

och enskilda subjekt internaliserar makten genom diskursiva processer som leder till att 

anpassningen efter normalitet blir självreglerande. Normer upplevs tillhöra jaget, därmed 

behöver inte staten använda synlig makt och kan producera illusionen om att vi är fria subjekt. 

Att diskursen konstruerar subjekt innebär inte att de är determinerande men att sociala 

identiteter skapas via språk, handlingar och diskurser.  

 

Det är inte endast metoden som styr vilka frågor jag ställer till materialet utan även de valda 

teorierna styr min blick. Teorierna är influerade av poststrukturalism och diskursanalys och 

ger mig möjlighet att analysera utifrån antirasistiska och queerfeministiska perspektiv. Med 

min metod och mina teorier kan jag titta på vems verklighet/problem som får existera inom 

jämställdhetsdiskursen och hur det tar sig i uttryck i vägledningen för fysisk planering. Jag ser 
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intersektionalitet som mitt ramverk och teorin hjälper mig att granska vad som framstår som 

viktigt att förändra, samt hur identitetskategorier skapas och andra utesluts. 

5.3 Positionering och etik 

Winther Jørgensen & Phillips (2000, s.28) framhäver att analysera diskurser som man 

befinner sig i eller har åsikter om bidrar till att det kan vara svårt att se diskursens upplevda 

”naturliga självklarheter”. Under min praktik kände jag att något skavde när 

jämställdhetsarbete antogs endast innefatta sexistiska strukturer. Att jämställdhet skulle 

handla om kön medan jämlikhet handlar om andra maktstrukturer. Det blev tydligare först 

efteråt när jag befann mig på universitetet och inte längre befann mig inom diskursen, att den 

etablerade synen på vad jämställdhetsarbete är och ”ska” innehålla inte behöver vara det enda 

möjliga sättet. Jag ska ifrågasätta och granska Länsstyrelsen Skånes problemrepresentation 

men det betyder inte att jag förnekar ojämställdhet utan undersöker hur arbetet kan utvecklas. 

Att jag granskar ett arbete som är gjort av en organisation som förhoppningsvis ska läsa den 

här uppsatsen har en inverkan på mig och det jag skriver. Jag funderar ibland ett extra varv 

hur jag ska formulera mig och hur det kan tänkas ta emot. Jag vill skapa en dialog och ett 

samtal om hur det är möjligt att göra jämställdhetsarbete på ett annat sätt. För att upprätthålla 

god etik är det viktigt för mig att inte reproducera diskurser som bidrar till att skapa 

ojämlikhet och stereotypisering. Mina förhoppningar är att examensarbetet ska utmana 

upplevda självklarheter kring jämställdhetsarbete och därmed leda till ökad jämlikhet i 

samhällsplaneringen. 

Jag inspireras av Donna Haraway (2004, s.91) som argumenterar för att kunskap alltid 

kommer från en situerad plats. Jag är inte en neutral åskådare som betraktar världen utifrån 

därför är det inte eftersträvansvärt att dölja mina egna åsikter. Det går inte att ställa sig utanför 

verkligheten på grund av att vi alltid befinner oss ”in the belly of the monster” påpekar 

Haraway (2004, s.86). Kunskapsproduktionen bör förstås just som en produktion som 

påverkas av sin kulturella och historiska kontext.  
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6. Analys  

6.1 Samhällsplaneringen bidrar till ojämställda liv 

Vad framställs/representeras som "problemet" i vägledningen för jämställd fysisk 

planering? 

 

Det finns en underliggande förståelse att ”policys” kan lösa problem men Bacchi (2009, s.31) 

menar att varje policydokument konstruerar ett problem. Därför ska jag studera 

problempresentationen och vad som anses behöver förändras snarare än själva” problemet”. 

Det betyder dock inte att det inte finns några verkliga problem men att när de formuleras är de 

diskursiva och politiska. Därför ska jag granska Länsstyrelsens Skånes vägledning och hur 

problemet kring ojämställdhet i den fysiska miljön framställs. 

 

Vägledningen (2017, s.5) utgår som sagt från det nationella jämställdhetspolitiska målet som 

är: att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Utöver det övergripande målet finns det fyra delmål: 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande: Kvinnor och män ska ha samma 

rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för 

beslutsfattandet 

2. Ekonomisk jämställdhet: Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om 

utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut 

3. En jämn fördelning av det obetalda hem-och omsorgsarbetet: Kvinnor och 

män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på 

lika villkor. 

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 

ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

 

I Länsstyrelsens Skånes vägledning för jämställd fysisk planering har de 

jämställdhetspolitiska delmålen brutits ner till delmål som ska fungera inom 

samhällsplaneringen. Den generella problemrepresentationen är att samhällsplaneringen har 

utgått från mäns levnadsmönster och inte planerat efter kvinnors behov och rörelsemönster. 

Samhällsplaneringen bidrar därmed till ojämställda liv. Vägledningen ska ge kunskap samt 

underlätta jämställdhetsarbetet genom en processuppdelad checklista. Checklistan kan tänkas 
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bidra till att alla kan arbeta med jämställdhet. Problemet blir löst med hjälp av kunskap och 

målet är att bidra till att uppnå de jämställdhetpolitiskasmålen. 

 

Utifrån delmål ett är förslagen att kommunerna ska använda sig av könsuppdelad 

statistik/brukarundersökningar för att undersöka om/hur kvinnor och män har olika behov och 

intressen. Problemrepresentationen är att samhällsplanerare inte tar hänsyn till att kvinnor och 

män har olika erfarenheter och rör sig på olika sätt i staden. Kvinnor är underrepresenterade i 

samråds/beslutsprocesser men behövs för att ”ta tillvara båda könens erfarenheter, kunskap 

och synsätt”.  

Utifrån delmål två och tre ska planeringen ta hänsyn till möjligheterna att kombinera arbete 

med familjeliv och fritid. Problemrepresentationen är att i heterosexuella relationer tar 

kvinnor ut mer föräldraledighet än män och gör mer obetalt hemarbete. Den fysiska 

planeringen kan bidra till att män tar större ansvar för barn och hem genom att bland annat 

skapa god kollektivtrafik och samhällsservice. Den privata och offentliga sfären borde få 

samma värde i planeringsprocessen.  

Delmål fyra handlar om att samhällsplaneringen ska skapa tryggare offentliga miljöer. 

Kvinnor upplever högre otrygghet utomhus eftersom de är rädda för att utsättas för brott. 

Otryggheten beror inte bara på den fysiska miljön utan främst på ojämställda villkor i 

samhället. Problemrepresentationen är att kvinnor är mer rädda än män och planeringen kan 

bidra till en känsla av trygghet genom ljusa, befolkade och skötta platser. 

 

6.2 Kategorin Kvinna som ett universellt subjekt  

Vilka föreställningar och antaganden ligger till grund för denna representation av 

'problemet'? 

 

Problemet är ett diskursivt fenomen och endast ett möjligt sätt att se på verkligheten. 

Diskursen formar vad som anses vara legitim kunskap och vad som är möjligt att tänka och 

tala om görandet av jämställdhet inom samhällsplanering. Vägledningens antagande och 

lösningar ska därför inte ses som något självklart utan måste ifrågasättas. Jag granskar 

vägledningen utifrån en intersektionell analys och hur de tar hänsyn till sexism, heterosexism 

och rasism. 
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Länsstyrelsen vill synliggöra att kvinnor och män har olika erfarenheter av staden och den 

fysiska miljön. Larsson och Jalakas (2014, s.51f) lyfte att den fysiska planeringen har 

beskrivits som ”könsneutral” som innebär att makt och normer har ignorerats och 

vägledningen kan ses som en motpol mot påståendet. I den tidigare forskningen skrev jag att 

det gick att utläsa fyra centrala teman i den feministiska kritiken mot samhällsplaneringen. 

Manlig bias, uppdelningen av sfärer genom det offentliga och det privata, ignorans av 

erfarenheter i vardagslivet och otrygghet kopplat till sexuellt våld. Dessa fyra teman är även 

centrala i vägledningen.  

 

Delmål ett berör den manliga biasen som har funnits och fortfarande finns inom 

samhällsplaneringen. Delmål två och tre handlar om att planeringen måste ta hänsyn till 

möjligheterna att kombinera arbete med familjeliv och fritid och går att koppla samman med 

uppdelningen av sfärer och ignoransens av vardagslivet. I vägledningen går det att läsa att 

kvinnor fortfarande tillskrivs en plats i hemmet och bostadsområdet för att ansvara för barn. 

Delmål fyra som handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra rör otrygghet kopplat till 

sexuellt våld. 

6.2.1 Vad är jämställdhet? 

Det har funnits en diskursiv kamp om att etablera behovet av jämställdhetsarbete i Sverige. 

Idag finns det en stark konsensus och jämställdhet har fått en mer eller mindre självklar plats 

inom politiken. Rönnblom (2008, s. 34) argumenterar för att denna konsensus inte innebär att 

alla arbetar för jämställdhet i praktiken samt att jämställdhetspolitiken sällan innefattar en 

konfliktdimension. Jämställdhet är ett brett begrepp och görs ofta till ett bedömningskriterium 

där dess betydelse sällan förklaras och maktdimensionerna inom begreppet ignoreras. Bacchi 

(2009, s.35) förklarar att begrepp inte alltid har en självklar innebörd och därför måste man 

studera vilken mening dessa ges i policyn. Jämställdhet är ett centralt begrepp och i 

Länsstyrelsen Skånes vägledning går det att läsa under rubriken ”Vad är jämställdhet?”: 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina 

egna liv. Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män 

inom alla områden i samhället, till exempel inom olika utbildningar, yrken, 

fritidsaktiviteter och maktpositioner. (…) Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnor 

och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka 

utvecklingen inom alla områden i samhället. Det kvalitativa jämställdhetsarbetet tar sig 

an de strukturer som inte nödvändigtvis förändras i och med en jämn fördelning av 

kvinnor och män. (2017, s.6) 
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I beskrivningen av jämställdhet förklaras inte vilka som i dagens samhälle besitter makt och 

vad ojämställdheten beror på. Kategorierna kvinnor och män framställs som universella 

politiska subjekt och därmed ignoreras gruppernas heterogenitet. Rönnblom (2011, s.36) 

problematiserar att jämställdhet sällan definieras, i vägledningen definieras det delvis men 

utifrån en slags diskursiv mall. Det kvantitativa jämställdhetsarbetet kräver jämn 

könsfördelning och det kvalitativa jämställdhetsarbetet ska ta sig an strukturer, vad det är för 

typ av arbete förklaras inte närmare förutom att både kvinnor och mäns erfarenheter ska tas 

tillvara på.  

6.2.2 Reproducering av kön 

Det finns en samverkan mellan görandet av jämställdhet och görandet av kön påpekar 

Rönnblom (2011, s.36). Målen som vägledningen följer är skrivna utifrån en binär syn på kön 

och inkluderar därför inte personer utanför det binära könssystemet. Synen på kön i 

vägledningen kan förstås utifrån:  

 

”I jämställdhetsbegreppet ligger en förståelse av två kön. Sverige erkänner två juridiska 

kön, kvinna och man. Men kön är ingen okomplicerad kategorisering. Det finns personer 

som varken definierar sig som kvinna eller man och det finns personer som biologiskt 

inte kan kategoriseras som kvinna eller man. Det finns också personer som väljer att 

förändra sin kropp utifrån att kroppen och könsidentiteten inte stämmer överens.”  (2017, 

s.6)   

 

Här går det att läsa att deras förståelse av kön är att det finns personer utanför 

tvåkönssystemet men att Sverige bara erkänner två juridiska kön. Det går det även att utläsa 

att jämställdhetsbegreppet befinner sig i en diskurs som endast erkänner två kön i och med 

citatet ”I jämställdhetsbegreppet ligger en förståelse av två kön.” Här blir det möjligt att utläsa 

att det finns en uppfattning om att jämställdhetsarbete kräver binära och stabila 

könskategorier. Länsstyrelsen ska se till att kommunerna integrerar de jämställdhetspolitiska 

målen som utgår från ”kvinnor och män” och är till viss mån begränsade av praxis/juridik. 

Det finns ett erkännande av att ” kön är ingen okomplicerad kategorisering” men det finns 

varken i citatet eller senare i vägledningen någon uppmaning om att inkludera personer 

utanför en binär könsuppdelning. Det finns en medvetenhet, men samtidigt skrivs ”kvinnor” 

115 gånger och ”män” 110 gånger, könsidentitet och könsuttryck totalt 4 gånger och icke-

binär, transperson eller queer 0 gånger. Könsuppdelad statistisk används för att undersöka 

kvinnor och mäns erfarenheter och behov, och det styr vad dem kommer att se på gott och 
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ont. I vägledningen konstrueras män och kvinnor gentemot varandra där det finns 

underförstådda antaganden om heterosexualitet. Under rubriken ”Kvinnor tar ut mer 

föräldraledighet än män” står det: 

 

Skånska kvinnor och män arbetar ungefär lika mycket utslaget på veckans alla dagar, men 

män får i större utsträckning betalt för sitt arbete (på ett vardagsdygn får män betalt för 

sju timmar och kvinnor för fem och en halv timmar). Under de senaste 20 åren har 

kvinnor minskat sitt obetalda hemarbete med drygt en timme per vardagsdygn. Under 

samma period har män ökat sitt obetalda hemarbete med åtta minuter. (…) När barnet 

fyllt 1 år har pappan, i genomsnitt i landet, tagit ut 9 procent av föräldrarnas 

gemensamma uttag av föräldrapenningdagarna. (2017 s.10) 

 

Här går det att utläsa att resonemanget bygger på en föreställning av heterosexualitet och 

tvåsamhetsnorm. Butler (2007, s.9f) menar att idéen om att kön är något ”naturligt” 

reproduceras genom att kvinnor och män konstrueras i relation till varandra där dessa 

framställs som motsatspar. Jämställdhetsdiskursen upprätthåller den heterosexuella matrisens 

regleringar då texten förutsätter att män och kvinnor lever tillsammans. Det blir synligt genom 

skrivningar som att kvinnor tar störst ansvar för barn, medan ”pappan” endast tar ut 9 procent 

av föräldrarnas ”gemensamma” uttag av föräldrapenningdagarna. Martinsson et al. (2017, s.4) 

menar att i svenska policys konstrueras kategorierna man och kvinna utifrån varandra, där de 

ofta relaterar till varandra utifrån en heteronorm och att det är extra tydligt i relation till 

barnomsorg. Lagen om barnomsorg beskriver föräldrarna som hon och han som dem menar 

framställer ett heterosexuellt par som de ”ultimata” föräldrarna. När ansvar för hemarbete 

beskrivs i citatet jämförs kvinnor och mäns obetalda hemarbete med varandra med 

utgångspunkten att dessa lever i en tvåsamhet, där kvinnors minskade hemarbete inte är 

relationellt till den mängd män har ökat sitt hemarbete. Butler (2007) argumenterar för att 

föreställningar kring kön och sexualitet är oskiljaktiga och i vägledningen framkommer en 

obligatorisk heterosexualitet. Frisch (2002, s.254f) anser att stadsplaneringen ska ses som ett 

heterosexuellt projekt. Inom planeringsdiskursen förutsätts alltid heterosexualitet och genom 

detta förtrycks och kontrolleras andra sexualiteter.  

RFSL har skrivit en handbok för transinkluderande jämställdhetsarbete och Gulbrandsen & 

Karinsdotter (2020, s.31) skriver att en central strategi i jämställdhetsarbete är att beköna 

styrdokument. För att inte osynliggöra könsmaktsordningen i policys brukar man skriva ”män 

och kvinnor, flickor och pojkar” som det även står ett flertal gånger i vägledningen. En rädsla 

som har funnits vid att skapa transinkluderande jämställdhetsarbete har varit att ”gå tillbaka” 

till könsneutrala beskrivningar för att inkludera icke-binära personer men det är inte målet 
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enligt handboken. Gulbrandsen och Karinsdotter menar snarare att kategorierna män och 

kvinnor ska kompletteras med att inkludera icke-binära. Vad som är möjligt att tänka och säga 

begränsas av diskursen och här har det funnits en stark tvåkönsnorm som begränsat ett 

transinkluderande arbete.  

6.2.3 Andra maktordningar bryr vi oss inte om 

Den hegemoniska feminismen i Sverige har ett uteslutande fokus på könade relationer och har 

makten att definiera vilka problemformuleringar som är ”rätt” och vilka som anses möjliga att 

bedriva argumenterar de los Reyes och Mulinari (2005). Länsstyrelsens förståelse för andra 

maktordningar går att utläsa genom: 

Slutligen finns det stora variationer inom könen som påverkar människors förutsättningar, 

exempelvis könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Ändå påverkas alla 

människor av samhällets normer och värderingar som är kopplade till kategorierna kvinna 

och man. (2017, s.6)   

Vägledningen uppmärksammar här att män och kvinnor inte är homogena grupper och att 

andra maktordningar kan påverka människors liv men det finns inte någon uppmaning om att 

det måste tas i beaktning. Att alla påverkas av samhällets normer kopplat till kategorierna 

kvinna/man skulle nog många feministiska forskare hålla med om men utifrån intersektionell 

teori ignorerar vägledningen att maktordningar samverkar. De los Reyes och Mulinari (2005, 

s.16) påpekar att det inte räcker med att erkänna olika identiteter. Det krävs en förståelse för 

hur makt och ojämlikhet påverkar individens möjligheter att aktivt delta i samhället som 

subjekt. I stycket stod det: ”Slutligen finns det stora variationer inom könen som påverkar 

människors förutsättningar”. Att dessa förutsättningar har skapats utifrån maktordningar 

berättas inte och stycket blir ett sätt att vara ”inkluderande” utan att vara det på riktigt. Det 

beskrivs inte att samhället har skapat dessa förutsättningar genom bland annat 

marginalisering, exploatering och stereotypisering. I stycket efteråt står det under rubriken 

”Vad är jämlikhet?”: 

 

Jämlikhet handlar om alla individers lika värde avsett kön, ras, religion eller social 

tillhörighet. Strävan efter jämställdhet gynnar även arbetet mot ett jämlikt samhälle. 

(2017, s.7)   

 

Här beskrivs det att jämställdhet inte innefattar maktordningar som skapar rasism och 

klasskillnader men att jämställdhetsarbetet gynnar arbetet mot ett jämlikt samhälle. I 
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vägledningen beskrivs alltså skillnader inom kategorin kvinna men i slutändan väljer de att 

inte aktivt arbeta med det i sin analys eller i checklistan. Molina och de los Reyes (2002, 

s.309) kritiserar analyser av ojämställdhet som endast fokuserar på kön eftersom förståelsen 

inte blir fullständig när man inte tar hänsyn till andra maktordningar. Crenshaw (1991, 

S.1242) påpekar att när man inte passar in i narrativet lämnas man utanför rörelsen. Vissa 

subjektspositioner omöjliggörs, och de som inte passar in i den rådande diskursens 

problemformulering uteblir och deras förtryck fortsätter att osynliggöras. Crenshaw (1991, 

s.1252) lyfter att svarta kvinnor sällan inkluderas i feministiska strategier eftersom de utgår 

från vita kvinnors liv samt att dessa tenderar att reproducera rasistiska strukturer. På samma 

sätt som könsneutrala beskrivningar riskerar att osynliggöra könsmaktsordningen är det med 

andra maktordningar. Jag uppfattar det som att det finns en medvetenhet kring att en bör 

förhålla sig till andra typer av förtryck och att det finns ett krav på att nämna detta, men det 

finns inget krav på att jämställdhetsarbetet ska innehålla den typen av analys. 

6.2.4 Otrygga offentliga miljöer 

Delmål fyra handlar om att stoppa mäns våld mot kvinnor och under rubriken ”Att skapa 

tryggare offentliga miljöer” står det: 

Mäns våld mot kvinnor är betydligt vanligare i hemmet än i det offentliga rummet. 

Förövaren är ofta en bekant, exempelvis en partner eller släkting, till kvinnan. (…) Enligt 

SCB:s På tal om kvinnor och män 2016 upplever kvinnor i högre grad otrygghet vid 

utevistelse kvällstid än män, medan fler män än kvinnor utsätts för misshandel. (2017, 

s.14) 

 

Genusstudier har länge visat på hur sexism verkar i det rumsliga och att tillgången till 

offentliga miljöer begränsas på grund av en rädsla för maskulint våld berättar Molina (2007, 

s.8). Precis som vägledningen beskriver sker dock det mesta av våldet mot kvinnor inte i 

offentlig rum utan i hemmet. Listerborn (2002, s.252f) har forskat om kvinnors rädsla i det 

offentliga rummet och förklarar att hot om våld finns dolt i samhället, hoten kvinnor upplever 

kommer generellt från män och har ofta en sexuell underton. ”Mäns våld mot kvinnor” 

synliggör att kvinnor är underordnad män och att det finns en könshierarki samtidigt blir den 

heterosexistiska diskursen synlig. Länsstyrelsen uppmärksammar misshandel och brott 

generellt men skriver aldrig våldtäkt/sexuellt våld som Listerborn (2002, s.8) menar är det 

brott som kvinnor är mest rädda för. Det finns andra maktrelationer som påverkar ens 

rörelseutrymme och känslan av trygghet som inte uppmärksammas i vägledningen som jag 

kommer ta upp senare i analysen.  
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6.3 Svensk hegemonisk feminism  

Hur har denna representation av "problemet" kommit till?  

Nu är det dags att undersöka jämställdhetspolitikens hegemoniska tillblivelse. Genom att 

besvara fråga tre går det att undersöka hur problemrepresentationen har formats och 

tillkommit. Därefter är det möjligt att visa att problemet kan förstås annorlunda. När man 

undersöker hur problempresentationen uppstått synliggörs maktrelationer eftersom det blir 

märkbart vilka som har haft makten att forma problemet (Bacchi, 2009, s.10f). 

 

I fråga två var det möjligt att se att vägledningens mål kretsade kring samma centrala teman 

som det har gjorts historiskt. Manlig bias, uppdelningen av sfärer, vardagslivet och otrygghet. 

Molina (2007, s. 10) skriver att feminism och rumsteori har en trög relation. När forskning 

inom geografin väl uppmärksammade könsperspektivet har fältet varit sena med att 

uppmärksamma intersektioner av maktrelationer berättar Valentine (2007) och Molina (2007). 

Eftersom de teman som återfinns i vägledningen rör liknande kritik som tidigare går det att 

dra slutsatsen att feminism och den svenska samhällsplaneringen har för att låna Molinas 

benämning, en rätt så trög relation.  

Det finns förgivettagna antaganden att jämställdhetsarbete endast handlar om könade 

relationer men hur har det blivit så? Vad som framställs som legitimt jämställdhetsarbete är 

ett försök till att etablera sanningar inom diskursen men har inte undgått motstånd från det 

genusvetenskapliga fältet. Flera forskare bland annat Molina och de los Reyes (2002), 

Mattson (2010) och Martinsson et al. (2017) påpekar att jämställdhet ofta framställs som ett 

unikt svenskt projekt och är starkt förknippad med den svenska självbilden. Den feministiska 

rörelsen är inte enhetlig men de los Reyes och Mulinari (2005, s.87) menar att den svenska 

hegemoniska feminismen framställer kategorin kön som den mest centrala sociala relationen. 

Komplexa sociala processer tenderar att förenklas och kategorin kvinna framställs alltid som 

underordnad kategorin män, därmed ignoreras vita kvinnors priviligierade position. de los 

Reyes och Mulinari (2005, s.83) berättar att osynliggörandet och tystnaderna är ett sätt att 

upprätthålla den vita feminismens hegemoniska position. Martinsson et al. (2017 s.1) 

argumenterar för att Sveriges jämställdhetspolitik bygger på nationalistiska, rasifierade, hetero 

och cis-normativa positioner. Som jag visade i fråga två bygger vägledningen på 

föreställningar kring en binär syn på kön och heterosexuella antaganden. I vägledningen 

nämns det att ras, etnisk tillhörighet och religion påverkar människors förutsättningar men 
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detta beskrivs inte närmare. Jag anser att vägledningen bygger på ett osynliggörande av 

rasifieringsprocesser och döljer hur det skapar privilegier och diskriminerar.  

 

I Sverige förnekas ofta rasism och dess konsekvenser förutom när den är som extremast, som 

när den kommer till uttryck inom extrem-högerns nationalistiska organisationer. Existensen 

av institutionell rasism är något som fortfarande diskuteras och när rasistiska strukturer ska 

tacklas sker det genom ”mångfalds” projekt som döljer maktrelationer och strukturell 

ojämlikhet (de los Reyes, 2017, s.23f). Genom att förneka rasism och agera som att vi lever i 

en ”postrasistisk” tid är det möjligt att bibehålla rasismens status quo förklarar Ahmed (2011, 

s.13). En del av problemet skulle kunna förklaras med att priviligierade sällan ser sitt 

privilegium. På samma sätt som män har svårigheter att se könsmaktsordningen har vita svårt 

att se rasdiskriminering beskriver Acker (2000, s.206). Samtidigt funderar jag på hur mycket 

som går att förklara med okunnighet eller bör det snarare förstås som ett sätt att bibehålla 

makt? Rasifiering skapar inte endast underordning utan även överordning och privilegier för 

vita kroppar. Mattson (2010) förklarar att vita kvinnors både och position har ignorerats inom 

det genusvetenskapliga fältet och det går även att se inom jämställdhetspolitiken. Genom att 

ignorera rasifieringsprocesser upprätthålls vithetens hegemoni. Ahmed (2011, s.201) lyfter att 

vithet ibland beskrivs som osynlig men att vithet endast är osynligt för dem som besitter den, 

för andra är den överallt.  

6.3.1 När feminism ska in i politiken 

För att förstå problemrepresentationen fullt ut måste jag även titta på vad som händer när 

feminismen ska in i politiken. Listerborn (2002, s.30f) problematiserar att feministiska 

analyser har förenklats för att de ska bli ”politiskt gångbara” samt att jämställdhet ofta 

framställs som något alla bara ska kunna. När analyser förenklas riskerar de att reproducera 

stereotypa könsmönster som även är möjligt att se i vägledningen. Ett exempel är under 

delmål två och tre: ”Att bo, arbeta, studera, handla, leka och förflytta sig” finns det två 

rubriker ”Bil vanligast för både kvinnor och män” och ”Män har oftare körkort än kvinnor”. 

Här beskrivs hur kvinnor och män skiljer sig åt i sitt resande: 

 

Resvaneundersökningen visar att 63 procent av männens och 51 procent av kvinnornas 

resor görs med bil. Kvinnor använder cykel, gång och buss i högre utsträckning än män. 

(2017, s. 10) 
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Den skånska resvaneundersökningen visar att män har tillgång till körkort i högre 

utsträckning än kvinnor, 86 procent av männen jämfört med 79 procent av kvinnorna. 

(2017, s. 10) 

 

Utifrån resvaneundersökningen går det att fastställa att kvinnor och män reser på olika sätt. 

Det som däremot saknas är en analys till varför det ser ut så. Genom att endast beskriva 

skillnaderna och inte beskriva varför riskerar könsskillnader att naturaliseras. De berättar i ett 

senare skede att kvinnors arbetsmarknader är mer lokala än män på grund av att kvinnor 

jobbar i offentlig sektor medan män i den privata sektorn som jag drar slutsatsen kan påverka. 

Att män oftare har körkort och tillgång till bil tror jag kan bero på maskulinitetsnormer samt 

att kategorin män generellt har högre lön. En frånvarande analys reproducerar en könsskillnad 

samtidigt som Länsstyrelsen Skåne inte definierar vad de anser vara ”problemet”. Kan det 

vara att bilen har fått stå i centrum för stadsplaneringen och att det därmed gynnar kategorin 

män? Eller är det att ur ett miljöperspektiv, att fler män borde lämna bilen hemma? Får 

bilvägar kanske underhåll före trottoarer? Molina (2007, s. 11) påpekar att det finns en 

tendens inom stadsplaneringsforskning att endast lyfta mönster, där diskussionen om varför 

uteblir. När den ojämlika staden diskuteras utan fokus på politiken och maktförhållanden som 

skapar ojämlikheten bidrar man istället till att upprätthålla maktrelationerna. 

Under mitten av 90-talet skrevs det fram att kvinnor som grupp var underordnad män som 

grupp men under 2000-talet har jämställdhetspolitiken avpolitiserats menar Rönnblom (2011, 

s.41f). I den tidigare skrivningen framstår grupperna fortfarande som homogena men politiken 

skrev i alla fall fram vilka som missgynnas av den rådande könsmaktsordningen. I 

vägledningen går det att lösa rörande mål 2 och 3 under rubriken ”Grunden till 

ojämställdheten finns på arbetsmarknaden”: 

Könsmaktsordningen påverkar att kvinnor och män arbetar i olika branscher med olika 

sysselsättningsnivåer, arbetstider och lönenivåer. Kvinnor har i större utsträckning än 

män breddat sina yrkesval och i ökad utsträckning sökt sig till mansdominerade yrken 

som kräver högre utbildning. Män har inte sökt sig till kvinnodominerade yrken, vare sig 

till de som kräver hög eller låg utbildning. (2017, s.11) 

 

De börjar med en stark rubrik, att grunden till ojämställdheten finns på arbetsmarknaden men 

sedan uteblir en maktanalys om varför och vilka som drabbas. I stycket framkommer det inte 

heller någon tydlig problemformulering. Rönnblom och Alnebratt (2019) argumenterar för att 

jämställdhetspolitiken saknar problemformuleringar och istället formas utifrån innehållslösa 

mål. Jämställdhetsintegrering har kritiserats av många feminister och ses som ett 
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misslyckande berättar Yuval-Davis (2005, s.20f). Jämställdhet ska integreras överallt men i 

slutändan görs det inte någonstans. Det tas för givet och framställs som självklarheter och 

osynliggör därmed maktrelationerna.   

6.3.2 Är kunskap och checklistor lösningen?  

En del av lösningen på ojämställdheten enligt Länsstyrelsen Skåne är kunskap, där 

vägledningen ska fungera som kunskapshöjande. Rönnblom (2011, s.47f) framhåller att 

görandet av jämställdhet konstrueras utifrån nyliberal styrningsmentalitet och har blivit till en 

administrativ uppgift genom olika metodverktyg och checklistor. Vägledningen ska användas 

som en checklista vid samhällsplaneringen och Rönnblom lyfter att det finns en risk att det är 

metodverktyget som ska göras och utvärderas istället för jämställdhetsarbetet. Ett 

policydokument garanterar inte heller att någon kommer att arbeta med det förgivettagna 

problemet. Sara Ahmed (2007 s.599) är känd för citatet “You end up doing the document 

rather than doing the doing”. Dokument som är tänkt att införliva jämlikhet/mångfald måste 

strategiskt följas upp för annars riskerar frågorna att ignoreras, och det slutar med att det finns 

massvis med policydokument men ingen som utför arbetet. När lösningen på jämställdheten 

blir ett verktyg eller en checklista blir rutinerna den dominerande problemformuleringen. När 

jämställdhetsarbetet formas inom nyliberal styrningsmentalitet utmanas inte ordningen, utan 

istället enligt Rönnblom (2011, 53) befäster densamma.  

6.4 ”Allmänhetens intressen” eller maktens intressen?  

Vad lämnas oproblematiskt i denna problemrepresentation? Var är tystnaderna? Kan 

"problemet" förstås annorlunda? 

 

Problempresentationen är alltså något som skapas och formuleras med begräsningar av en 

diskursens mallar. Jag har visat att planeringen uppmanas att utgå från en vithetsnorm samt 

hetero och tvåkönsnorm som innebär att många kroppar och liv inte inkluderas. 

Jämställdhetsdiskursen är medskapande i att upprätthålla en ”sanning” om två kön. Så vad är 

det som inte problematiseras och vilka perspektiv är det som inte lyfts? (Bacchi, 2009, s.12f). 

Jag har granskat om vägledningen tar hänsyn till intersektionalitet och märker att det finns 

många tystnader kring queera liv, konsekvenser av rasifieringsprocesser och 

klasskonstruktioner. Vad som inte nämns försöks hållas osynligt därför är det viktigt att vid 

analysen att titta på vad det är som inte problematiseras berättar Bacchi (1999, s.60).  
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6.4.1 Flera allmänna intressen och Queera liv 

Inom stadsplanering och politiken finns det en önskan om att sätta allmänna och kollektiva 

mål men Frisch (2015, s.129f) ifrågasätter om planeringen verkligen är så ”allmän” som det 

framställs. Kritik har riktats för att visa att planeringen är partisk gentemot rådande 

klassrelationer och skapar könade, rasifierade och heterosexuella rum. Genom den ”allmänna” 

planeringen blir många människor exkluderade och därför lyfter Frisch att stadsplaneringen 

bör arbeta för flera allmänna intressen stället för att arbeta för ”allmänhetens intressen”.  

Genom problemrepresentationen är det den så kallade ”allmänheten” som drar nytta av hur 

problemet formuleras. I många stadsdelar finns det förväntningar på att personer som rör sig 

där är heterosexuella förklarar Frisch (2015, s.136) och förväntningar om ”normalitet” och att 

invånarna lever i heterosexuella relationer framkommer även i vägledningen. Burgess (2008, 

s.114) förklarar att städer kan ses som en manifestation om hur samhället har varit men också 

hur det borde bli. Staden och den fysiska platsen formas av ideologier och i vägledningen 

framkommer det att samhällsplaneringen konstrueras efter heteronormativitet och framförallt 

en variant av heterosexuella liv. Ambjörnsson (2016, s.75) påpekar att det inte finns endast ett 

sätt att leva heterosexuellt men att normaliteten förespråkar en mamma-pappa-barn modell 

som är gifta och lever monogamt. När städer och samhällen planeras skrivs det även in 

förväntningar på hur liv ska levas.  

6.4.2 Vems makt och vems inflytande? 

Delmål ett ska skapa en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. 

Kommunerna uppmanas till att säkerställa en jämn könsfördelning i planens samråds och 

beslutsprocess då det har visat sig att kvinnor är underrepresenterade vid traditionella möten. I 

vägledningen går det att läsa: 

Män visar sig ofta vara överrepresenterade i planprocessens samrådsskeden. Inget tyder 

på att kvinnor skulle vara mindre intresserade av att påverka sina liv och sin vardag, men 

kommunen behöver utveckla sina metoder i planeringen ytterligare för att samla in 

synpunkter. (2017, s.8) 

 

För att demokratisera samhällsplaneringen är det möjligt att jobba med dialoger. Larsson och 

Jalakas (2014, s.74f) beskriver att en kommunikativ planering innebär att planeringen sker 

med medborgarna och att medborgarna tillskrivs ett subjektskap där deras erfarenheter anses 

relevanta. I den kommunikativa planeringen arbetar man med dialoger och förstår 

komplexiteten i allmänhetens intressen och att dessa inte är endimensionella. Länsstyrelsens 
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problemformulering är att kvinnor måste inkluderas men Rönnblom & Sandberg (2017, s.426) 

lyfter att även andra marginaliserade grupper som etniska minoriteter brukar exkluderas i 

planeringsprocesserna. Problemformuleringen modifierar alltså samtidigt andra 

maktrelationer.  

Vem som anses viktig att inkluderas i samråds och beslutsprocessen kan därför ses som ett 

sätt att upprätthålla makt. Inflytande kräver medborgarskap, men medborgarskap måste 

förstås som en förkroppsligad kategori där maktrelationer som kön, klass, ras/etnicitet, 

funktionalitet, ålder etc. påverkar vår möjlighet till att vara aktiva medborgare (Yuval Davis, 

2007, s.562). Ett medborgarskap innebär inte att man automatiskt ”tillhör” nationen. Vem 

som anses tillhöra nationalstassamhället är personer som anses passa in i den nationella 

gemenskapen utifrån rasföreställningar. (Yuval Davis, 2007, s.563f). Gulbrandsen & 

Karinsdotter (2020, s.59) lyfter hur kommuner kan arbeta med dialoggrupper för att få 

kunskap om ett område utifrån ett transperspektiv eller andra marginaliserade grupper i 

samhället. Författarna lyfter att de kan vara en viss grupp inom gruppen transpersoner som är 

målgruppen exempelvis transkvinnor, icke-binära, asylsökande transpersoner eller att 

intresseorganisationer bjuds in för att företräda målgruppen. Frisch (2015, s.134f) utrycker att 

det är viktigt att planerare utbildas för att med dialoger som beskrivs som terapeutiska för att 

verkligen lyssna för att inkludera fler perspektiv. Även Molina (1997, s.179) lyfter att det 

finns en enorm kunskap hos den lokala befolkningen som borde tas tillvara på i 

planeringsprocesserna. 

Rönnblom och Sandberg (2017, s. 425f) berättar om Umeå Kommun som planerade en 

mötesplats (Frizon) för unga tjejer planerad tillsammans med tjejer. Här görs jämställdhet 

genom inkluderande dialoger där unga tjejer fick utforma en plats utifrån deras visioner. 

Riktade dialoger kan ses som ett sätt att säkerställa den demokratiska processen och nå 

grupper som annars inte kommer till tals.  

6.4.3 Nedtystade rasifieringsprocesser  

Vad som inte nämns görs osynligt därför är det viktigt att vid analysen att titta på vad det är 

som inte problematiseras berättar Bacchi (1999, s.60). Den svenska jämställdhetsmodellen 

och Länsstyrelsen Skånes vägledning osynliggör rasifieringsprocesser och konsekvenserna av 

rasism. De los Reyes (2005) beskriver hur svensk kvinnoforskning och jämställdhetsarbete 

har utgått från en hegemonisk bild av kategorin kvinna. Kön är inte etniskt neutralt eftersom 

invandrade kvinnor inte alltid ses som kvinnor utan endast som ”invandrare”. De los Reyes 



32 
 

och Mulinari (2005, s.10) förklarar att könade och rasifierade processer skapar förtryck och 

maktpositioner som inte kan separeras vid en maktanalys eftersom ”Könskonstruktionen är 

således alltid rasifierad på samma sätt som rasifiering är bekönad.” Vägledningen utgår från 

de nationella jämställdhetspolitiska målen, och gällande ekonomisk jämställdhet står det: 

 

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om utbildning och betalt arbete som 

ger ekonomisk självständighet livet ut. (2017, s.5) 

 

Kvinnor och män ska alltså ha samma möjligheter till betalt arbete men forskning visar att 

kvinnor med invandrarbakgrund har en särskilt utsatt position på arbetsmarknaden. De los 

Reyes et al. (2005, s.12) påpekar att ensamstående mammor, lågutbildade samt invandrade 

kvinnor oftare ställs utanför arbetsmarknaden jämförelse med andra grupper men eftersom 

andra maktordningar inte tas i beaktning är det inget som uppmärksammas. Cho et al. (2013, 

s.797) menar att intersektionella analyser kan avslöja hur makten skapar intersektionella 

kategorier och det är avgörande för att kunna arbeta mot strukturella ojämlikheter. 

 

Den invandrade befolkningen tillskrivs ofta en plats i städernas ytterområden som konstrueras 

utifrån sexism, rasism, och klassförtryck. Platserna beskrivs ofta som ”problemområden” eller 

”utsatta områden”. Molina (2007, s.15) påpekar att människorna som bor där framställs som 

problem istället för offer för samhällets orättvisor. Att staden rasifieras ignoreras och bör 

också förstås som en del av diskursens utformning. I vägledningen står det under rubriken: 

”Hur kan fysisk planering bidra till jämställdhet?” 

 

För att öka förutsättningarna för att hushåll ska kunna dela på det obetalda arbetet, är 

idealet att planera för en blandning av bostäder, verksamheter och samhällsservice, som 

förskola, skola, vårdcentral, äldreboenden nära hållplatser till kollektivtrafiken. (2017, 

s.13) 

 

 

För en barnfamilj kan alltså en god samhällsplanering vara förutsättningen för att få ihop 

vardagen när föräldrar ska hinna lönearbeta och utföra det obetalda arbetet hemma. Ett faktum 

som Länsstyrelsen inte tar i beaktning är att stadens rasifiering har skapat ojämlika städer. 

Molina och de los Reyes (2005, s.299) berättar nämligen att segregerade förorter har fått 

försämrade välfärdstjänster och social infrastruktur, alltså det som vägledningen menar krävs 

för att kunna dela på det obetalade arbetet. I staden delas människor upp efter rasifiering, 

klasskonstruktioner men även genussegregation berättar Molina (2007, s.9). I 
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miljonprogramsförorterna är personer med utomeuropeisk bakgrund och ensamstående 

mödrar med låg inkomst överrepresenterade. Molinas (1997, s.136) studie visar att 

bostadsmarknaden styrs av en etnisk hierarki där personer med icke-europeisk bakgrund har 

sämre förutsättningar och koncentreras ofta till lågstatusbostadsområden. 

Boendesegregationen skiljer sig åt beroende på om man tillhör en ”synlig” eller ”osynlig” 

minoritet, om ursprungslandet är europeiskt eller icke-europeiskt. 

Förorterna kan beskrivas enligt Molina (2007 s.17) som isolerade öar, en plats i marginalen på 

en kolonial stadskarta. Städer delas upp och separerar rika från fattiga och ”invandrare” och 

”svenskar”, något som bör påminnas är att detta inte är någon ”naturlig” uppdelning. Molina 

(2007, s.17) förklarar: ”Det handlar snarare om de mäktigas medvetna avsikt att köpa sig fria 

från en oönskad närhet.” 

6.4.4 Trygghet för vem? 

I vägledningen diskuteras känslan av otrygghet utifrån maskulint våld som är en verklighet 

många personer kan känna igen sig i. Samtidigt är det viktigt att lyfta att det finns många 

andra anledningar människor upplever otrygghet och begränsar möjligheten att vara aktiv i 

samhället. Listerborn (2014, s.155) berättar att personer boende i ekonomiskt utsatta områden 

är de som är mest oroliga för våld och i störst utsträckning utsätts för faktiskt våld. Kvinnor 

och utrikesfödda är de sociala kategorier som uppgav högst otrygghet i offentliga rum i den 

nationella trygghetsundersökningen skriver Listerborn.  

Listerborn (2014) och Jakku (2019) har intervjuat muslimska kvinnor om deras upplevelser 

och erfarenheter av det offentliga rummet i Sverige och Listerborn specifikt Malmö. Jakku 

(2019, s.104f) har intervjuat kvinnor som har konverterat till islam och tidigare passerat som 

vita. Kvinnorna berättar att de inte kan delta i det offentliga på samma sätt som innan de 

började bära synlig muslimsk klädsel och har därför tvingats ändra sitt förhållande till det 

offentliga rummet. Delmål fyra i vägledningen, att motverka mäns våld mot kvinnor går det 

att läsa: 

Det är svårt att vara aktiv i samhället om känslan av otrygghet gör att människor inte går 

ut när det är mörkt. Orsaken till känslor av otrygghet går inte bara att hitta i den fysiska 

miljön utan snarare i ojämställda villkor i samhället. Trots det, kan den fysiska 

planeringen bidra till ökad upplevd trygghet. Många kvinnor undviker oupplysta 

gångtunnlar, motionsslingor och avskilda cykelvägar som upplevs som otrygga platser 

främst kvälls- och nattetid. (2017, s.14) 
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Det latenta hotet om sexuellt våld/trakasserier i det offentliga är för många oerhört 

begränsande. Otrygghet är i vägledningen sammankopplat med ojämställda villkor i samhället 

medan andra orsaker av otrygghet tystas ner. En plats har inte en unik identitet förklarar 

Massey (1994, s.155) utan platser är ständigt i en process och har multipla identiteter. 

Kvinnorna i Jakkus (2019) studie vittnar om en förändring i bemötande om att de efter 

konverteringen inte kan passera obemärkt. Studien visar att vita muslimska kvinnor rasifieras 

och att det därmed sker en rasifiering av slöjan. I vägledningen kopplades rädsla ihop med en 

otrygghet när det är mörkt men kvinnorna i Jakkus studie undviker och/eller har en förändrad 

relation till platser som gym, badhus, mataffärer, bibliotek, restauranger och flygplatser på 

grund av diskriminering, trakasserier och känslan av att synas. Det förklaras med hjälp av 

Ahmed (2011, s.136) som menar att rum färgas av de kroppar som bebor dem och att personer 

som inte passerar som vita uppmärksammas. Även kvinnorna i Listerborns (2014, s.157f) 

studie berättar om våldsamt bemötande i det offentliga rummet. Där det kunde handla om 

verbala kränkningar, knuffar, bespottning eller att någon försöker dra av kvinnan slöjan. 

Förövaren är ofta en kvinna och kan ske likväl dagtid som kvällstid och sker i de centrala 

delarna av staden som sällan uppmärksammas som otrygga områden. Miljonprogrammen och 

Möllevången upplevdes som trygga områden medan de centrala delarna i Malmö och 

välbärgade villaområden kändes otrygga. Listerborn uppmärksammar att kvinnornas mobilitet 

är relaterad till den etniska boendesegregationen och rasistisk geografi som leder till att trygga 

platser är där det är accepterat att bära slöja. Därmed är det inte endast ojämställda villkor och 

sexism som skapar otrygghet utan klass, ras/religion påverkar tillgängligheten och 

upplevelsen av en plats. 

6.5 Disciplinerade och (o)möjliga subjekt 

Vilka effekter medför denna representation av "problemet"? 

Som jag har visat i analysen är problemrepresentationer inte neutrala eftersom vissa sociala 

grupper tjänar på problemformuleringen medan andra skadas (Bacchi, 2009, s.15f). Diskursen 

konstruerar subjekt och gör endast vissa subjektspositioner möjliga. Jämställdhetsdiskursen 

konstruerar subjekten män och kvinnor tillsammans med en obligatorisk heterosexualitet och 

”osynlig” vithet. Det innebär att andra subjekt blir omöjliga men att diskursen konstruerar 

subjekt innebär inte att de är fasta och determinerande påpekar Bacchi (2009, s.41f).  
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6.5.1 Vem tjänar på problemformuleringen? 

I jämställdhetsdiskursen och i den fysiska planeringen blir vissa subjekt (o)möjliga. 

Jämställdhetsdiskursen gynnar vissa kvinnor och genom upprätthållandet av den hegemoniska 

feminismen har man makten att forma problemformuleringar och vad som anses viktigt att 

förändra. de los Reyes och Mulinari (2005, s.84) menar att diskursen skapar vissa kvinnor att 

vara jämställda med och andra underordnade kvinnor som ska utföra tjänster.  

Det är möjligt att dra slutsatsen att vita heterosexuella kvinnor tjänar på 

problemformuleringen med tanke på att deras subjektskap erkänns men samtidigt formas och 

reproduceras snäva kategorier inom jämställdhetsdiskursen. För att nå delmål ett om en 

jämnare maktfördelning uppmanar vägledningen till en jämn könsfördelning i planens 

samråds och beslutsprocess.  

 

Det är viktigt att poängtera att kvinnor och män inte nödvändigtvis har olika behov. 

Genussystemet gör dock att kvinnor och män har olika erfarenheter i och med att det 

finns olika föreställningar kring, och förväntningar på, kvinnor och män, vad de ska göra 

och hur de ska vara. (…) Både kvinnor och män behövs för att ta tillvara båda könens 

erfarenheter, kunskaper och synsätt. Inte för att alla kvinnor eller män tycker lika, utan för 

att kvinnor och män har olika erfarenheter och blir bemötta på olika sätt. (2017, s.8)   

 

Här går det att läsa att det finns en uppdelning mellan kön och genus. Enligt Butler (2007, 

s.57) är det inte möjligt att göra en uppdelning mellan kön och genus eftersom både är 

diskursiva. Det är alltså en felaktig slutsats att se kön som något fördiskursivt och ”naturligt” 

eftersom kön är socialt konstruerat precis som genus. Genom att skriva ”…att ta tillvara båda 

könens erfarenheter” skapas en förväntan om att iscensätta maskulinitet och femininitet. Kön 

är ett typ av iscensättande och Butler (2015, s.61f) förklarar att genusdiskurserna har skapat 

genusideal som vi uppmanas att följa. Det betyder inte att vi är radikalt fria att välja vårt kön 

eller är determinerande av könsnormer, dock skapas kön konstant genom könstilldelning. 

Jämställdhetsdiskursen bidrar till att kategorin kvinnor endast får delta i 

samhällsplaneringsprocessen på villkoret att de bidrar med ett annat synsätt än kategorin män. 

Ambjörnsson (2016, s.117f) nämner att dessa resonemang befäster en könsskillnad istället för 

att försvaga den på samma gång som kvinnors tillgång till beslutsprocesser bli villkorade för 

att bidra med ett ”kvinnligt perspektiv”. Vad som definieras som kvinnliga egenskaper är 

föränderliga och skiljer sig beroende på kontext påpekar Johansson och Molina (2005, s.267). 
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Genomgående är dock dualismen, det som är ”kvinnligt” är det som inte är ”manligt” och det 

går att se även i vägledningen eftersom de två perspektiven ska komplettera varandra.  

Vägledningen medverkar i den moderna makttekniken, governmentality som får medborgarna 

att kontrollera sig själva genom att internalisera makten via diskursiva processer (Bacchi, 

2009, s.26ff). För att tillskrivas subjektskap av Länsstyrelsen och i förlängningen staten 

tvingas individen att underordna sig makten, anpassa sig efter normalitet och reglera 

kön/sexualitet.   

6.5.2 (O)möjliga subjektspositioner  

De som inte passar in i normen eller gör motstånd mot makten blir till (o)möjliga subjekt. 

Doan (2015) kritiserar att stadsplaneringen sällan har en förståelse för queera identiteter och 

jag kan se samma problem i min analys. Det finns en föreställning om stabila identiteter i 

vägledningen men Valentine (2007, s.18) menar att kontexten formar och upplöser olika 

identitetskategorier. Rummet formas av de som bebor dem och skapar en hegemonisk kultur 

av de som är i majoritet, deras närvaro markerar vilka som passerar rummet obemärkt och 

vilka som inte hör hemma där. Ahmed (2011, s.10f) beskriver att vissa kroppar har en given 

plats och det är viktigt att tänka på vid skapandet av inkluderande samrådsprocesser. Att 

uppmärksammas kan leda till en känsla av obekvämhet medan andra känner sig hemma. En 

viktig påminnelse är att grupper inte heller är enhetliga, inom en grupp finns det 

maktförhållanden som måste tas i beaktning. Doan (2015, s.127) berättar att icke-vita och icke 

normativa kvinnor inom HBTQ sällan uppmärksammas i forskning eller inom kommunala 

verksamheter. Att behöva ringa in och avgränsa identiteter, att tvingas välja kan vara både 

missvisande och förtryckande (Ambjörnsson, 2016, s.117). 

I vägledningen finns uppdelningen mellan kön/genus där kvinnor förväntas göra en feminin 

genuskonstruktion. Butler (2011[1993]) förklarar att genuskonstruktionerna sätter gränser för 

vilka som uppfattas vara tänkbara subjekt och eftersom vägledningen föreskriver att genus 

följer kön kan vissa kroppar tänkas bli oförståeliga. Genusidentiteter som inte följer rådande 

normer blir av samhället obegripliga och förutsätts därför inte heller finnas. Bonnevier (2007, 

s.34ff) påpekar att kön och heteronormativitet konstant skapas i arkitekturen och ett tydligt 

exempel är offentliga toaletter där rummen har könade förväntningar. Arkitekturen skapar 

situationer där man tvingas utföra en könsperformativ handling utifrån två könskategorier. 

Rummen skiljs oftast bara åt genom ett tecken och queera identiteter rubbar och synliggör de 

normativa. Denna situation synliggör det icke frivilliga i performativitet och hur utformningen 
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uppmanar oss till att bli en kvinna eller man. Den här typen av utformning som dominerar i 

det offentliga kan förstås utifrån Doans (2010) begrepp könstyranni. Könsdikotomin upplevs 

för många som ett tyranni som skapar otrygga rum och en begränsad tillgång till 

offentligheten. Samhällets starka könsnormer är ett försök till att reglera könsuttryck och är 

ständigt närvarande hela livet. Kön konstrueras inte endast av bäraren menar Doan (2010, 

s.645) utan konstrueras tillsammans med omgivningen på den specifika platsen där ens kön 

kan bli ifrågasatt. Bonnevier (2007, s.36f) beskriver hur en offentlig toalett kan upplevas 

utifrån en queer person. I exemplet besökte en person ”damtoaletten” och blev misstagen för 

en man när hen inte passade in i det binära. En kvinna ringde därefter säkerhetsvakten 

troligtvis för att hon blev rädd för sexuella trakasserier. Situationen synliggör hur det 

offentliga rummet pressar subjektet att följa könsnormerna och inte kliva över de osynliga 

gränserna, följs dem inte riskerar du att bli synlig. Att avvika från könsnormer kan få 

våldsamma konsekvenser genom diskriminering men även direkt våld berättar Doan (2007, 

s.60). Trots det erbjuder städer sällan trygga platser för transpersoner. Händelsen synliggör 

även maktförhållandet mellan kvinnor och män och hur många kvinnor är rädda för sexuellt 

våld. Samhällets könstyranni formar upplevelsen av privata och offentliga platser. Vissa 

platser kan upplevas som trygga och andra inte, det kan bero på hur vi i mötet med andra blir 

konstruerade och vem platsen är konstruerad för.  

7. Slutdiskussion  

Jämställdhetsdiskursen som vägledningen är en del av innefattar hierarkiska maktrelationer 

men som gärna inte nämns. Jag har analyserat problemrepresentationen med hjälp av 

antirasistiska och queerfeministiska teorier. Jämställdhetsdiskursen utgår från en förenklad 

syn på makt där det finns en föreställning om att endast kön och sexism är den maktrelation 

som konstruerar människors liv. Diskursen gynnar vissa kvinnor och genom upprätthållandet 

av den hegemoniska feminismen har man makten att definiera vad som är viktigt att förändra. 

Jag har visat att policydokumentet upprätthåller den heterosexuella matrisen och skapar 

modifierade maktordningar. Min studie visar att samhällsplaneringen förväntas planera 

jämställt utifrån ”normalitet” och jag menar precis som Frisch (2002) att samhällsplaneringen 

kan förstås som ett heterosexuellt projekt. Länsstyrelsen Skånes problemrepresentation är 

formulerad utifrån att alla identifierar sig som kvinna eller man. För att tillskrivas subjektskap 

tvingas individen att reglera kön/sexualitet och uppmanas att följa samhällets genusideal 

genom att iscensätta maskulinitet eller femininitet. Länsstyrelsen lyfter könsmönster, där 

diskussionen om varför uteblir och därmed istället bidrar till att upprätthålla maktrelationerna. 
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De hårda kategorierna i vägledningen är inte bara exkluderande utan görandet av jämställdhet 

bidrar till naturaliseringen av kön. 

 

Jämställdhetsdiskursen och samhällsplaneringen kan skapa våldsamma konsekvenser i 

invånarnas liv. Bonnevier (2007) och Doan (2010) visar att det är riskfyllt att utmana de 

hegemoniska förväntningarna på könsuttryck/könsidentitet. Samhällsplaneringen ska förbättra 

invånarnas mobilitet och det är en del av den demokratiska processen att inkludera alla som är 

boende i staden. Kategorin kvinna utvecklades utifrån ett syfte om frigörelse men skapar 

samtidigt exkludering och reglerande konsekvenser (Butler, 2007, s.53). Lösningen på 

ojämställdhet och sexism framställs inom den rådande hegemoniska diskursen att det måste 

ske på bekostnad av personer som inte passar in tvåkönssystemet, med tanke på att 

Länsstyrelsen Skåne antydde att jämställdhetsbegreppet innefattar endast två kön. Jag menar 

att det är en felaktig slutsats och att planera efter en binär syn på kön innebär i förlängningen 

att skapa begränsande och exkluderande rum. 

 

Makt påverkar ens rörelseutrymme och det blev tydligt utifrån Listerborn (2014) och Jakkus 

(2019) studier. Där dem visar att rasifierade samhällsstrukturer skapar en rumslig fördelning 

där muslimska kvinnor utsätts för synligt och osynligt våld som ett sätt att upprätthålla 

makten över det offentliga rummet. Att utgå från att allas erfarenheter är vita och agera som 

att vi lever i en ”postrasistisk” tid osynliggör rasifieringsprocesser och stabiliserar rådande 

maktrelationer. Jämställdhetsdiskursen ignorerar rasifiering och upprätthåller den vita 

feminismens hegemoniska position. Under arbetets gång har jag haft en känsla av att 

feminismen blivit ”hijackad” av jämställdhetspolitiken och har ställt mig frågan hur kan 

feminismen blivit det här? Inom det genusvetenskapliga fältet är de flesta överens om att 

maktordningar samverkar med tanke på denna konsensus borde jämställdhetspolitiken 

omformuleras. Jag har visat att en intersektionell analys av jämställdhetspolicys och 

samhällsplanering är avgörande för att inkludera alla invånare i planeringen och på riktigt 

utmana makten. Jag har även ifrågasatt görandet av jämställdhet, där innehållslösa mål, 

kunskap och checklistor ses som lösningen men istället utmanas inte ordningen, utan befäster 

densamma. De som i slutändan tjänar på att bibehålla dagens maktstrukturer är helt enkelt de 

som tjänar på dagens jämställdhetspolitik. Samhällsplaneringen upprätthåller maktrelationer 

genom att planera utifrån könstyranni, hegemonisk vithet och heteronormativitet. Det är dags 

att ifrågasätta vems liv som får stå i centrum för planeringen för att kunna skapa en 

offentlighet tillgänglig för alla.  
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