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ABSTRACT  

This study examines how norms about sexuality and gender are expressed in policies for 
housing supply in eight municipalities in the Swedish county Uppsala. Special attention is 
drawn to assumptions about cohabitation that are expressed in the policies. For this study, 
policy analysis is made of the municipalities' guidelines for housing supply based on Bacchi's 
(2009) WPR-method. The results indicate that the guidelines are based on a linear assumption 
of life phases as key for the body´s housing needs. In this idea of life phase age appears to be 
crucial for how a body's housing needs are expressed which is linked to gender and sexuality. 
Family life with children, in particular, could be made visible in the study as an assumed 
important part of the guidelines for housing provision. This focus on the housing needs for the 
family with children was shown to be expressed in different ways depending on one’s age. 
Either by encouraging families with children to move to the municipalities or by encouraging 
elder people to move out of their home to make a place for more families.  
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1. Inledning       
 
Alla behöver en bostad att kalla hem. En plats som, enligt nationalencyklopedin ska fungera 

som, ”en avgränsad miljö som ger skydd och komfort gentemot omvärlden” (Linn & Hellspong 

u.å). Rätten till bostad finns uttryckt, dels, internationellt i FN-deklarationen för mänskliga 

rättigheter, deklaration 25 (United Nations 1948), dels i regeringsformens enligt följande,  
 
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga 
verksamheten. Särskilt ska den allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för 
social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa (SFS 2974:152 1 kap 2§).  

 

Sverige har återkommande under moderntid, befunnit sig i perioder av bostadsbrist, perioder 

som har beskrivits i termer såsom att det råder bostadskris med en ojämn fördelning av bostäder 

(Karlbro & Lind 2017 s. 10; Listerborn 2019 s. 25).  

Bostadsbristen har de senaste åren uppgetts vara särskilt trängande i Uppsala län, där 

samtliga kommuners bostadsbestånd uppges vara för litet i förhållande till antalet invånare 

(Sjölin 2020). Med bakgrund i den stora brist på bostäder i Uppsala län, görs i denna uppsats 

en kritisk policyanalys med hjälp av Bacchis (2009) metod What’s the Problem Represented to 

be (WPR), av länets, åtta kommuners riktlinjer för bostadsförsörjning. Att kommunerna ska 

arbeta fram riktlinjer för bostadsutvecklingen fastställs i Lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383). Riktlinjerna ska innehålla prioritering och 

planering av insatser för bostadsutvecklingen i respektive kommun (SFS 2000:1383).  

Uppsatsen har en queerfeministisk ansats, där fenomenet utforskas utifrån 

queerfeministiska teorier om geografi och samhällsplanering. Den queerfeministiska 

forskningen har exempelvis uppmärksammat hur hemmet traditionellt har kopplats till idéer om 

genus och sexualitet. Särskilt närvarande inom hemmets fyra väggar är diskursen kring 

heterosexualitet. Hemmet har även beskrivits som den plats där barn traditionellt sett först 

kommer i kontakt med samhällets normer kring sexualitet och genus (Gorman-Murray 2012 

s.152–153). Hur bostäder utformas för att premiera ett tvåsamt (heterosexuellt) samboende kan 

därför förstås som en del av normskapande kring människors samlevnad och sexualitet 

(Göransson 2014 s. 24). 

Med bakgrund i detta är det intressant att studera om och i så fall hur dessa typer av 

normer kommer till uttryck i den kommunala bostadsförsörjningen, vilket görs i följande 

uppsats. För den teoretiska inramningen är särskilt Butlers och Foucaults teorier om makt 

tongivande. Den queerteoretiska förståelsen av bostaden och hemmet präglar denna uppsats där 

fokus är att dekonstruera och synliggöra dess heteronormativa ideal (Bryant 2015 s. 262).   



 5 

Uppsatsen fokuserar inte på bostadsbristen i kommunerna per se, även om uppsatsområdet 

oundvikligen präglas av detta då det utgör en stor del av den bostadspolitiskadebatten och även 

innehållet i riktlinjerna för bostadsförsörjning (Karlbro & Lind 2017 s. 10). Bostadspolitik har 

varit ett eget politikområde i Sverige sedan 1946. Såsom området formulerades då, var det nära 

knutet till området för familjepolitik. Bostadspolitikens primära fokus var framförallt 

förbättrade levnadsförhållanden för barnfamiljen (Boverket 2007).  

En feministiskt grundad studie är alltid en politisk studie, så också denna studie (Leavy 

& Harris 2018 s. 28). Jag utför en kritisk analys, där jag ser bostaden och dess form som en 

styrande process som bygger på normer om hur vi bör organisera vårt liv. Detta fokus 

hörsammar även med tidigare forskning inom området, som exempelvis kritiserat 

samhällsplaneringen för att organisera den fysiska miljön med den heterosexuella barnfamiljen 

som sitt främsta fokus (Frisch 2002).   

Uppsatsen är inspirerad av Ahmeds förståelse av rummet som en plats innehållande 

instruktioner kring hur kroppar ska leva i rummet. Instruktioner som reproduceras då kropparna 

handlar i enlighet med instruktionerna, i den performativa repetitionen (2006).  Uppsatsen är 

också inspirerad av Siverskogs begrepp normativa livslopp (2016).   

Idéen till denna uppsats väcktes redan för flera år sedan, när jag studerade min 

kandidatexamen i samhällsplanering. Två av mina vänner flyttade då ihop i en lägenhet om två 

rum och kök. Problemet var att dem inte ville bo där själva så de skaffade sig en inneboende. 

För att skapa lite extra avskildhet påbörjade dem projektet att bygga in en extra vägg i 

lägenhetens vardagsrum.  

Jag förstod inte då att detta var något som skulle prägla mig i mitt val av ämne för 

masteruppsats, men det är tydligt för mig nu, att de fyra väggarna i mina vänners lägenhet 

viskade om ett annat sätt att leva på än vad mina vänner valde att göra. Det är dessa typer av 

normer, som jag i denna uppsats utforskar, för att synliggöra hur normer kring människors 

samlevnadsform påverkar bostadsutbudet. Och som i sin tur kan försvåra för vissa 

levnadsformer och premierar andra. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor  
 
Syftet med denna uppsats är att utforska om och i så fall hur normer och idéer kring boende, 

genus och sexualitet kommer till uttryck i Uppsala läns kommuners riktlinjer för 

bostadsförsörjning. Uppsatsen undersöker om och i så fall hur antagande om bostaden och hur 

människan förväntas bo i den, kommer till uttryck i riktlinjerna för bostadsförsörjning.   

 

Med bakgrund i syftet är studiens överordnade forskningsfråga: Vilka antaganden görs kring 

människors samboende i bostadsplaneringen och hur kan det kopplas till ett heteronormativt 

livslopp? 

 

• Hur beskrivs bostadsbehovet utifrån föreställningar om olika gruppers behov? 

• Hur kopplas kroppars boende i riktlinjerna för bostadsförsörjningen till idéer om 

kön/genus och sexualitet?  

• Vilken betydelse har kroppens ålder i förhållande till hur kroppen förväntas bo?  

 
1.3 Avgränsningar  
 
Bostadspolitik är ett komplext område där flera olika aktörer samverkar, exempelvis kommun, 

stat och näringslivet. Denna uppsats fokuserar på kommunernas roll i bostadsförsörjningen för 

att avtäcka diskurser kring samboende. Även statens roll diskuteras, om än i begränsad 

omfattning. Däremot studeras inte det privata näringslivets inblandning i bostadsmarknaden 

även om de utgör en stor del av bostadsmarknadens struktur. Valet att begränsa uppsatsens 

fokus mot kommunerna, görs utifrån kommunernas särskilda ansvar för bostadsutvecklingen 

enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). 

Olika maktdiskurser är närvarande vid diskussionen om bostaden och hemmet, 

exempelvis klass, funktionsförmåga och etnicitet (Göransson 2014; Wise 2000; Brickell 2012; 

Blunt & Valery 2004; McKeithen 2017). Tillgång till en bostad är särskilt präglat av ens 

ekonomiska resurser. Dessa maktdiskurser är närvarande i riktlinjerna och diskuteras till viss 

del i uppsatsen, dock fokuseras i denna studie särskilt vid kön/genus och sexualitet. Valet att 

fokusera vid just kön/genus och sexualitet härleds till behovet av att belysa det som den 

feministiska geografin uppmuntrar, nämligen hur den fysiska miljön är präglad av hegemoniska 

maskulint kodade heteronormativa ideal (Molina 2007 s.8; Göransson 2014; Gorman- Murray 

2012).    
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1.4 Disposition  
 
Uppsatsen inleds med en genomgång över hur bostadsmarknaden är organiserad i Sverige, med 

särskilt fokus på hur ansvarsfördelningen ser ut mellan staten och kommunerna. Här redogörs 

för återkommande bostadspolitiska debatter i svensk kontext. Viss internationell organisering 

av bostadspolitiken presenteras också för att rama in uppsatsens ämne i det större fältet. I 

nästkommande kapitel presenteras tidigare forskning som berör hemmet, bostaden och 

samhällsplanering utifrån ett feministisk och queer-teoretiskt perspektiv. Därefter presenteras 

uppsatsens teoretiska ramverk varigenom det empiriska materialet ska analyseras. Följt av det 

metodologiska kapitlet, där övergripande metodologiska ställningstaganden redogörs för. Här 

presenteras Bacchis metod för policyanalys som uppsatsen är inspirerad av (2009). I kapitlet 

diskuteras även vad som skiljer den feministiska forskningstraditionen från annan forskning 

samt studiens etiska ställningstaganden. Studiens empiriska material presenteras i korthet i 

kapitel sex för att ge en övergripande bild av de material som analysen har utförts på. Kapitel 

sju utgör uppsatsens centrala kapitel där det empiriska materialet och uppsatsens 

frågeställningar diskuteras genom det teoretiska ramverket med hjälp av Bacchis metod för 

policyanalys (2009). I det sista kapitlet sammanfattas uppsatsens slutsatser och möjligheter för 

framtida studier diskuteras. 
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2. Bostadspolitik i Sverige 
 
Följande kapitel syftar till att redogöra för hur den bostadspolitiska utvecklingen har sett ut. 

Den bostadspolitiska debatten presenteras framförallt utifrån en svensk kontext. Kapitlet 

redogör också för hur arbetet med bostadsförsörjning är organiserad i Sverige och vilka olika 

styrinstrument som finns tillgängliga för staten respektive kommunen.    

 

Fram till 70-talet fördes en aktiv bostadspolitik i Sverige och Europa, med tydliga politiska mål 

för bostäder och bostadsbyggandet. Denna aktiva bostadspolitiska tid som hade sin start i 

efterkrigstidseran, fokuserade vid förbättrad boendestandard för befolkningen (Lind & 

Lundström 2007 s. 13; 120; Salonen 2015b s. 139). Rätten till bostad ansågs som en central del 

av välfärdssamhället och därav en angelägenhet för staten att styra. Genom de statliga 

prioriteringar som utfördes under folkhemseran hade hela Sveriges befolkning år 1970 goda 

bostadsvillkor. Detta kunde genomföras genom exempelvis satsningar på hyresrätten 

(Grundström & Molina 2016 s. 320–321).  

Ur ett historiskt perspektiv har bostadspolitiken fokuserat särskilt vid familjens 

bostadssituation. Ekonomiskt stöd har exempelvis getts till barnfamiljen som ett incitament för 

barnfamiljen att byta till en bättre bostad och främja barnets uppväxtvillkor (Lind & Lundström 

2007 s. 13; 120). Efter 70-talet har bostadsmarknaden marknadiserats allt mer. Bostaden har 

omvandlats till en vara att köpa och sälja (Lind & Lundström 2007 s. 13; 120; Salonen 2015b 

s. 139). Listerborn argumenterar att den marknadsbaserade bostadsmarknaden förutsätter att 

hyresrätten utgör ett oattraktivt bostadsalternativ, med resultatet att en del av befolkningen 

utestängs från bostadsmarknaden (2019 s.23). Listerborn skriver,   
 

En stark nybyggnation av hyresrätter skulle inte minst påverka bostadsrättsmarknaden i Stockholm om 

nyinflyttade kanske skulle välja hyresrätt före bostadsrätt, med följden att priser riskerar att falla på 

bostadsrättsmarknaden och att lånebubblan då skulle spricka. Den hårt belånade medelklassen skulle 

tvingas sälja med förlust eller inte kunna flytta (Listerborn 2019 s. 23).  
 

Ett utmärkande skifte i bostadspolitiken skedd från 1991 och framåt när kommuner började 

sälja ut sitt bestånd av hyresrätter till privata aktörer. Försäljningen av kommunalt ägda 

hyresrätter resulterade i ett sjunkande antal hyresrätter på bostadsmarknaden 

En återkommande debatt inom Sveriges bostadspolitik är den bostadsbrist som präglat Sverige 

under lång tid. Bostadsbristen, eller bostadskrisen innebär att vissa samhällsgrupper får det 

svårare att tillgå en bostad (Karlbro & Lind 2017s. 10).  
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Listerborn pekar på vikten av att skilja mellan absolut brist på bostäder och bostadsbrist orsakad 

av den skeva fördelningen av bostäder. Sverige har inte en absolut brist på bostäder, det finns 

bostäder för människor att bo i. Problemet är istället, argumenterar Listerborn den skeva 

fördelningen av bostäder, det vill säga bostadsojämlikheten (Dorling 2014 i Listerborn 2019 s. 

27, 29). Dagens rådande bostadsmarknad är primärt tillgänglig för det vuxna sammanboende 

paret med några få barn och trygg ekonomi (Listerborn 2019 s. 276).  

Idag, finns för den som har en god position på bostadsmarknaden många möjligheter till 

exklusiva bostadsalternativ (Grundström & Molina 2016 s.327).  

Förutom bostadsbristen diskuteras även trångboddhet återkommande i den bostadspolitiska 

debatten (Lind & Lindström 2007 s. 103). Debatten om trångboddhet är präglad av en diskurs 

kring etnicitet och klass vilket Ekstam undersöker i sin avhandling, Trångboddhet – Mellan 

bostadsstandard och boendemoral (Ekstam 2016). Ekstam diskuterar hur beskrivningen av 

trångboddhet som ett problem är platsbundet. Diskursen om trångboddhet är mer 

förekommande vid beskrivning av trånga hushåll i förorter än trånga hushåll i mer centrala delar 

av staden (Ekstam 2016 s. 14–16, 24).  

Ansvaret att säkerställa att Sveriges invånare har tillgång till en god bostad är ett ansvar 

som åläggs respektive kommun. Som ett statligt styrningsverktyg finns bestämmelser, som 

tidigare har nämnts, i den så kallade bostadsförsörjningslagen (SFS 2000:1383). I lagen bestäms 

att varje kommun i Sverige, en gång per mandatperiod skall arbeta fram riktlinjer för 

bostadsförsörjningen. I dessa ska kommunens mål och planerade åtgärder för den lokala 

bostadsmarknaden framgå. Syftet med bostadsförsörjningslagen är att kommunen skall ”skapa 

förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder” med utgångspunkt i kommunens 

demografiska utveckling (SFS 2000:1383 §1). 

Utgångspunkt för riktlinjerna ska vara kommunens demografiska utveckling, och därmed 

förhållandet mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden. Därtill ska särskilt fokus 

läggas vid ”bostadsbehovet för särskilda grupper”. Riktlinjerna ska när de är antagna användas 

vid kommunens framtida planeringen av den fysiska miljön (SFS 2000:1383). 

Statens egentliga möjlighet att motverka bostadsbrist är idag begränsad till införandet av 

olika ekonomiska incitament. Dessa ekonomiska stöd kan riktas mot exploatörer, exempelvis 

genom statligt stöd för byggande av hyresrätter. Stöd kan även riktas mot hyrestagare i form av 

höjt bostadsbidrag och då möjliggöra för hyrestagaren att lägga en större andel av sin inkomst 

på hyran (Karlbro & Lind 2017 s.85, 87).  
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Bostadspolitiken och de lösningarna gällande bostäder för personer med lägre inkomst ser olika 

ut på olika håll i världen. Ett system vanligt förekommande internationellt, för att säkra bostad 

för ekonomiskt utsatta grupper, är så kallade sociala bostäder.  

I exempelvis Storbritannien satsas det på en separat hyressektor med tydlig profil mot 

grupper med svagare ekonomi, samt en stat som uppmuntrar uppförande av lägenheter med 

rimliga hyror. I USA är istället fokus att ge ut bidrag till hyresgäster för att möjliggöra betalning 

av hyran som är den primära lösningen. För övriga delar av bostadsmarknaden är 

marknadshyror vanligt förekommande (Veideeke 2017).   

Sociala bostäder förekommer inte uttalat i Sverige, med undantag för enstaka provprojekt 

(Bengtsson 2015 s. 27, Listerborn 2019 s.60). Göteborg har exempelvis uppfört sociala bostäder 

i ett projekt i Frihamnen vilket innebar att kommunen ställde krav på att en viss mängd av 

bostäderna skulle upprättas med låg hyra (Listerborn 2019 s. 60–61).   
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3. Tidigare Forskning     
 
3.1 Feministisk och queer geografi: Analys av samhällsplanering   
 
Det tidigare kapitlet redogjorde i bred bemärkelse de strukturer och regleringar som präglar den 

svenska bostadspolitiken och samhällsplanering. I kommande kapitel diskuteras en av 

samhällsplaneringens vägledande principer vid organiseringen av den fysiska miljön, det 

allmänna intresset. Queerfeministisk kritik kring geografin som fält vars samhällsplanering har 

sitt teoretiska ursprung presenterats. Den queerfeministiska kritiken kan därtill fungera som 

analytisk utgångspunkt för förståelsen av kommunernas bostadsförsörjning.    

    

Samhällsplanering är en process vars ändamål beskrivs vara att organiserar den fysiska miljön, 

för att möjliggöra människor en god levnadsmiljö. Vanligt förekommande beskrivs 

samhällsplaneringens syfte vara att definiera och säkra det så kallade allmänna intresse för 

markanvändning. Det allmänna intresset antas vara ett enhetligt sådant som alla människor 

förväntas kunna ställa sig bakom och försvara (Nyström & Tonell 2012 s. 16).  

Idén om det skulle finnas ett homogent allmänt intresse för hur människor ska organisera 

sin miljö är något som har kritiserats av feministiska geografer. Fainstein har exempelvis belyst 

att idén om det allmänna intresset snarare använts för att rättfärdiga beslut för markanvändning 

som gynnar vissas intressen och negligeras andra (2005 s. 123–124).  

Den feministiska geografins tidiga fokus var framförallt att synliggöra hur bebyggelsen 

av den fysiska miljön verkar förtryckande mot kvinnor, och att visa hur geografiska processer 

ständigt är aktiva i konstruktionen av kön/genus (Nelson & Seager 2005 s.3; Knopp 2007). 

Detta kan till exempel synliggöras genom att studera den spatiala uppdelningen av den fysiska 

miljön i olika sfärer, exempelvis privat, och offentligt (Nelson & Seager 2005 s.3–4).  

Genom att studera hur den fysiska miljön är strukturerad blir det synligt hur sfärerna är 

köande, som i sin tur medverkar i reproducering av genus (Nelson & Seager s. 3–4). Den fysiska 

miljön skapas inte skild från den socialt konstruerade värld människan lever i och de 

maktstrukturer som präglar den, snarare skapas samhällets maktstruktur och den fysiska miljön 

i en ständig samverkan (Nelson & Seager s. 3–4).  

Frisch kritiserar samhällsplaneringen för att vara grundad i en idé om ordningsskapande 

och organisering sprunget ur en heterosexistisk ideologi (2002). Genom planering och 
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organisering av den fysiska miljön kontrolleras och regleras bland annat sexualitet genom 

planeringens fokus på den heterosexuella familjen. Frisch skiver, 

 
Because of the repetition of the three heterosexual assumptions within planning discourse, planning is 
heterosexist. Zoning, housing rights, and our sense of the public realm are built around heterosexual 
constructs of family, work, and community life. Planning reproduces structures of heterosexual domination. 
(Frisch 2002 s. 256)  
	

Frisch menar alltså att planeringen som sådan bygger på en heteronormativ grund i dess praktik 

för organisering av den fysiska miljön, genom dess fokus på bland annat familjlivet och arbete.  

Den fysiska miljö som människan lever och verkar i har traditionellt skapats utifrån maskulina- 

och heteronormativa ideal. Frisch uttrycker att den heterosexuella kroppen är 

samhällsplaneringens subjekt (2002 s. 255). Dessa ideal påverkar människan upplevelse och 

erfarenhet av den miljö vi lever i, vilket är något som feministiska geografer började lyfta under 

80-talet (Molina 2007 s. 8; Nelson & Seager 2005 s. 3).  

Även Göransson diskuterar hur stadsplaneringen och bostadsutformning är anpassad för 

vissa kroppar och vissa typer av samboende. Den normativa kroppen är den kropp som kan leva 

friktionsfritt i samhället, staden och i bostaden (2014 s.19). Göransson argumenterar att stadens 

är anpassad till normativa kroppar. Detta skapar en performativ process som också styr våra 

kroppar till att leva i enlighet med det normativa. Det normativa stadsbyggandet styr oss att 

välja vissa sätt att leva tillsammans med andra kroppar, eftersom dessa sätt att leva blir utan 

friktion. Det friktionsfria livet är ett bekvämt liv. Den kroppen som Göransson menar 

konstrueras i det normativa boendet och staden är den så kallade familjekroppen. Planeringen 

av staden och bostadsutformningen är en del av processen där normer för hur kroppar bör leva 

skapas och reproduceras (Göransson 2014 s. 24). 

Geografins och samhällsplaneringens praktiker har sedan dess ursprung vilat på en 

epistemologisk ide om neutrala sanningar med grund i den positivistiska traditionen. Den 

fysiska miljön ansågs möjlig att studera som ett objekt fristående från mänsklig aktivitet, vilket 

har ifrågasatts genom queera och feministiska analyser av geografin (Knopp 2007; Molina 2007 

s. 8, 9).  

 Den fysiska miljön är också präglad av rasifieringsprocesser vilket ur ett svenskt 

perspektiv kan synliggöras genom att studera exempelvis den etniska boendesegregationen, 

vilket är ett resultat av en aktivt förd samhällsplanering och bostadspolitik (Ericsson, Molina & 

Ristilammi 2002 s. 25). Haritaworn diskuterar rasistiska strukturer i relation till queer, 

sexualitet och platstillhörighet i sin bok Queer lovers and hatefull others genom att belysa icke-

vita queera personers upplevelser av plats (2015). Texten berör inte samhällsplanering eller 
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organisering av den fysiska miljön men däremot upplevelsen av plats. Haritaworn beskriver hur 

vissa queera kroppar blivit mer tillåtna att ta plats i det offentliga rummet (2015 s. 32). Men på 

grund av rasistiska strukturer tillåts inte alla queera kroppar att ta plats likvärdigt eller 

samhällets försvar för att få ta plats, Haritaworn skriver,  
	
At	the	same	time,	not	all	queer	bodies	are	visualised	as	lovely.	The	desirability	of	the	queer	subject	
follows	familiar	lines	of	whiteness,	youth,	ability	and	gender	conformity.	While	transgender	bodies,	
too,	 emerge	 as	 innocent	 and	worthy	of	 protection	 for	 the	 first	 time,	 their	 regeneration	 follows	 a	
different	 logic.	As	hyper-diverse	bodies	 that	add	colour	 to	areas	 from	which	bodies	of	 colour	are	
being	displaced,	they	become	desirable	as	an	index	of	how	far	the	LGBT-friendly	society	is	willing	to	
go	(Haritaworn	2015	s.32).	 

 

Haritaworn uttrycker att, vilka kroppar som anses värda att skydda och inte, är starkt knutet till 

andra maktstrukturer såsom klass och etnicitet. Haritaworn (2015) diskuterar hur det skapats en 

imaginär bild av platser som ”gay-friendly”, som ett paradis för den kulturella klassen. 

Samtidigt som dessa platser profileras som hbtq-vänliga platser, är det platser där kroppar 

utsätts för våld, hot och hat (2015 s. 32–33).  

Inom den queerfeministiska geografin finns det olika riktningar. Knopp diskuterar i sin 

artikel, ”On the Relationship between Queer and Feminist Geographies”, hur den feministiska 

och den queera geografiska teoribildningen skiljer sig (2007). Trots sina liknande 

utgångspunkter i dess kritik mot den traditionella geografin, menar Knopp att det finns tydliga 

positioner där de olika teoribildningarna skiljer sig åt. Likt den queera teorin fokuserar den 

queera geografin på dekonstruktion av den traditionella geografins förgivettagna idé om en 

given sanning kring hur den fysiska miljön ska organiseras. Den queera geografin teoretiserar 

kring hur dessa påstådda sanningar inom geografins fält har kopplingar till sexualitet och 

förtryck (2007).  

Den queera teoribildningen i samspråk med den feministiska kunskapsproduktionen har 

mycket att bidra till geografins fält, Knopp uppmärksammar särskilt den ontologiska förståelsen 

av spatialitet och plats (2007 s. 52–53). Detta hörsammar med det Bondi & Davidson diskuterar, 

där de argumenterar att vad geografin menar med termen plats, ofta inte förklaras utan ses som 

något definierbart i sig självt. Den queera och feministiska interventionen inom geografin har 

fokuserat vid just detta, att bearbeta och teoretisera kring termerna plats och spatialitet. Plats är 

avgörande vid konstruktionen av livserfarenheter och interagerar med genus, ålder, klass, 

etnicitet etcetera. Bondi & Davidson påpekar dock att erfarenheterna på intet sätt är essentiella, 

stabila eller entydiga (2005 s. 16).  

Valentine fokuserar särskilt på hur den feministiska geografin kan anamma en 

intersektionell förståelse av makt i den fysiska miljön. Den intersektionella förståelsen bidrar 
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till insikten att identiteter och plats hela tiden konstrueras i samröre, där maktdiskurser 

exkluderar och inkluderar – och skapar mänskliga erfarenheter (2007 s.19).  

Den feministiska och queera analysen av geografi kan diskuteras i förhållande till hur 

bostadsförsörjningen tar olika fokus beroende på den konkreta sociopolitiska kontexten. Vilket 

också påverkas av vart studierna är gjorda. Som tidigare diskuterats i bakgrundskapitlet är 

bostadspolitiken olika organiserad i olika delar av världen. Ovanstående forskning har sitt 

ursprung bland annat i Sverige, USA, Kanada vilka har olika praktiker för samhällsplaneringen 

och bostadspolitik. 

 

3.2 Det (hetero)normativa hemmet 
 

I tidigare sektion diskuterades samhällsplaneringen och geografins fält utifrån feministisk och 

queerteoretisk kritik. Genom den queerfeministiska förståelsen av geografin förstås att genus, 

etnicitet och sexualitet alltid skapas i relation till en plats. Den fysiska miljön är en avgörande 

faktor (av flera) vid konstruktionen av människors livserfarenheter (Bondi & Davidson 2015 s. 

16; Knopp 2007; Molina 2007 s.8). I följande kapitelsektion anammas denna förståelse om plats 

som skapad i närvaro av samhällets maktdiskurser och fokus riktas mot uppsatsens 

studiefenomen.  Den feministiska och queera förståelsen av hur hemmet och bostaden kan 

förstås presenteras här.   

 

Likt vad som beskrivs i föregående kapitel om feminismens och queerteorins bidrag till det 

geografiska fältet, studerades hemmet och bostaden som relativt oproblematiskt fenomen fram 

till sjuttio- åttiotalet. Fram till dess fokuserades framförallt på det goda som hemmet 

förväntades föra med sig i form av trygghet och tillhörighet (Brickell 2012 s. 225). Den 

okritiska ideologin rörande hemmet, definierar hemmet som den självklara platsen för 

självförverkligande och avskärmande från den yttre världen (Penttinen & Kynsiletho 2017 s. 

68). 

McKeithen diskuterar att den heteronormativa föreställningar kring hemmet reproducerar 

patriarkala strukturer. En patriarkal struktur som bygger på en separering av det offentliga och 

privata och nedvärdering av kvinnors erfarenheter och arbete. Hemmets heterosexuella norm 

kommer till uttryck i arkitekturen, i mainstreammedia och kulturen (2017 s. 124–125).   

Penttinen & Kynsilehto studerar hur hemmet upplevs hos personer som befinner sig på flykt 

från sitt ”hem” på grund av att deras icke-normativa sexualitet inte accepteras. För dessa 

studiedelatagare förknippades hemmet med andra ord inte med trygghet eller som en plats för 
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självförverkligande. Hemmet var istället en otrygg plats vars förtryckande principer behövdes 

fly från (2017 s. 67–68). Blunt & Varley diskuterar just denna mångdimensionerade 

upplevelsen av hemmet, där hemmet som koncept måste förstås som en plats där kontrasterade 

erfarenheter återfinns. Hemmet kan utgöra en plats för känsla av tillhörighet, men likväl en 

känsla av exkludering. Hemmet kan vara förknippat med dels trygghet, dels med rädsla och 

våld (2004 s. 3).     

De första kritiska rösterna mot den konventionella förståelsen av hemmet, fokuserade just 

på idén om hemmet som något alltigenom trygghetsskapande och gott. Den förenklade bilden 

av hemmet är präglad av binära uppdelningar som omgärdar bostadsforskningen, exempelvis 

arbete/hem, privat/offentligt, tryggt/otryggt. Dessa kategoriseringar behöver luckras upp för en 

mer sann förståelse av hemmet som koncept och fenomen. Genom att öppna upp för en 

uppluckring av essentiella kategoriseringar kan en mer flytande förståelse av mänskliga 

erfarenheter av hemmet som plats etableras (Brickell 2012 s. 226). 

Det feministiska bidraget kring bostadsforskning har även fokuserat särskilt på hur 

hemmet kan vara den plats där kvinnor utsätt för våld och förtryck. Det patriarkala förtrycket 

och bostadsmarknadens uppbyggnad kan även påverka kvinnors möjlighet att lämna det 

våldsamma hemmet, exempelvis genom ekonomiskt beroende av den manliga partnern. Detta 

beroende fördjupas ytterligare på grund av hur tillgången till skyddat boende för våldsutsatta 

ser ut (Longhurst 2012 s.160).  

Hemmets politiska dimension behöver belysas ytterligare, särskilt som plats för 

kontrollen över intimitet och familjeliv (Brickell 2012; Blunt & Varley 2004 s.4). Hemmet 

behöver diskuteras i förhållande till makt och subjektskapande, som en plats där subjektet 

skapas, ett subjekt som är präglat utifrån kön/genus, klass och etnicitet (Blunt & Varley 2004 

s. 3).  

 Likväl har hemmet diskuterats som en plats där motstånd mot samhällets förtryckande 

principer kan mobiliseras. Hooks har beskrivit hemmet som en betydelsefull plats för Svarta 

människorättskamp i USA (1991 i Listerborn 2019 s. 106).    

Mycket av den forskning som gjorts kring bostaden och genus har cirkulerat kring 

vardagslivets organisering och hur genusstrukturer spelar in. På så sätt kan bostadens och 

spatialitetens könade process synliggöras. Genom vardagslivets strukturering reproduceras 

patriarkal makt. Hemmets rum (och andra rum) skapas genom dess materialitet, en materialitet 

som skapad av människan som en del av det sociala kollektivet som präglar människan 

(Grundström & Molina 2012 s. 251; Longhurst 2012 s.162).  
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Feministisk bostadsforskning har även fokuserat vid hemlöshet utifrån ett 

genusperspektiv. Exempelvis har Thörn studerat hur stöd till hemlösa är organiserad i Sverige, 

och menar att stödet tenderar att vara kön/genussegregerad, och utgå från den hemlösa mannen 

som norm (2007 s. 83–84). Thörn kunde även synliggöra att stödinsatser för hemlösa tenderar 

att vara uppbyggda på stereotypa föreställningar om kön/genus. Exempelvis genom att 

stödinsatserna för hemlösa kvinnor kunde innehålla aktiviteter som exempelvis att lära sig sy 

och laga mat. Om kvinnor fick tillgång till en träningslägenhet av socialtjänsten, tenderade 

deras sociala umgänge att kontrolleras (2007 s. 84).  

Hemmet är en plats starkt kopplad till idéer om genus och sexualitet, särskilt den 

heteronormativa diskursen är närvarande. Gorman-Murray diskuterar hemmet också som en 

plats förknippad med heteronormativ idé om familjeliv och reproduktion. Denna sociopolitiska 

diskurs kring hemmet som en plats för heterosexuella relationen, formerar andra levnadsformer 

som avvikande. Något som präglar den kroppsliga erfarenheter och upplevelsen av hemmet 

(Gorman- Murray 2012 s.147, 154; Podmore & Bain 2020 s.8).  

Idéer om parlivet tar sig också in i själva utformningen av hemmet och bostaden. 

Exempelvis genom att det vanligen finns ett större sovrum med plats för en parsäng. 

Utformningen av bostaden förutsätter därmed en tvåsam norm kring samboende (Gorman-

Murray 2012 s. 153; Göransson 2014 s. 27).  Göransson diskuterar hur normavvikande kroppar, 

genom en bostadsutformning baserad på föreställningar om det vanliga sättet att bo, tvingas att 

leva som avvikare även i det egna hemmet (2014 s. 23). Likväl kan den tvåsamma 

heteronormativa bostaden användas för motstånd mot samma ideal genom att bebos på andra 

sätt (2006 s. 147). Hemmet som motståndplats mot heteronormativa ideal är något som queera 

studier fokuserat kring ((Longhurst 2012 s.161).  

Hur hemmet upplevs av personer som inte bor i enlighet med heteronormens ideal, 

analyserar Matthews, Poyner och Kjellgren (2019). I sin studie, om home(o)normativity. 

Genom att applicera ett queerteoretiskt perspektiv på erfarenheten av hem och hemlöshet 

menade författarna att komplexiteten kring boende kan synliggöras.  Upplevelsen av ett hem, 

menar forskarna, var starkt kopplad till heteronormativa ideal om hur en borde bo. En norm 

som deras studiedeltagare vanligt förekommande anpassade sig till. Denna anpassning, menade 

författarna, var ett sätt att möjliggöra för studiedeltagarna att bo bekvämt i en heteronormativ 

värld (Matthews, Poyner och Kjellgren 2019 s.248–249).   

Utifrån en post-strukturalistisk synvinkel har studiet kring hemmet och bostaden 

fokuserat vid ifrågasättandet av hemmet som en privat sfär, där kritiken grundats i åskådningen 

att hemmet innehåller både privata – och offentliga delar (Longhurst 2012 s. 161).    
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3.3 Bostadsförsörjningen för vem? 
 
I tidigare sektion har hemmet diskuterats utifrån queerfeministisk kritik där en komplex och 

motstridig bild av hemmet presenterats. Hemmet har beskrivits som en plats där kvinnor utsätts 

för förtryck men också som en plats där motstånd äger rum (Longhurst 2012 s. 161; Hooks 

1991 i Listerborn 2019 s.106; Gorman-Murray 2006 s.147). Hemmets heteronormativa ideologi 

har beskrivits och även hur denna tar sig uttryck i den faktiska utformningen av bostaden 

(Gorman- Murray 2012; Göransson 2014 s.27). I följande kapitelsektion diskuteras hur denna 

heteronormativa och patriarkala struktur också tar sig in i bostadsplaneringen och påverkar 

tillgången till bostad. Bostadsmarknadens struktur gör det exempelvis svårare för våldsutsatta 

kvinnor att lämna den våldsamma partnern när det finns få andra bostadslösningar att tillgå 

(Longhurst 2012 s.160).       

 

Molina poängterar hur, likt det geografiska fältet generellt, bostadsbyggandet traditionellt sett 

har skådats som något statiskt och avskilt från mänsklig aktivitet (2007 s. 7, 9). Madigan, Munro 

och Smith såg liknande tendenser i sin studie, som utfördes redan 1990. De undersökte 

existerande forskningslitteratur med start från 70-talet och fram tills tiden då artikeln skrevs. 

Detta var en tid som präglades av ett ökat forskningsintresse kring hemmet och bostaden (1990).  

Av sin litteraturstudie kunde Madigan, Munro och Smith se att bostadsdiskussionen ofta 

präglades av idéen om genusneutralitet, diskussionen centrerar kring den faktiska bostaden 

snarare än människorna som inhyser den (1990). Molina uttrycker att bostadsförsörjningen 

vanligen diskuteras utifrån en hög abstraktionsnivå där människors boendebehov görs om till 

statistik om målgrupper. Denna tendens, menar Molina, bidrar till att negligera kroppars 

upplevda erfarenheter av hemmet och bostaden (2007 s. 8).    

Frisch diskuterar samhällsplanering som ett sexistiskt projekt. Och resonerar kring hur 

det inom samhällsplaneringens praktiker finns en tendens till binär uppdelnings mellan dels 

familj, dels hushåll. Det sker en uppdelning av bostäder i olika zoner där singelhushåll tenderar 

att separeras från områden med fristående villor, där Frisch argumenterar att den sistnämnda är 

skapad för den heterosexuella familjen (2002 s. 260).   

Lägenheten, menar Frisch tenderar att beskrivas i termer som hushåll istället för familjer. 

Uppdelningen av samhällen i småhuszoner respektive lägenhetszoner sker dels utifrån 

sexualitet, dels utifrån klass, menar Frisch (2002 s.260). Hemmet fungerar som en form av 
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reglering av människokroppen utifrån sexualitet, etnicitet, klass, funktionsförmåga (McKeithen 

2017 s. 125).  

 Watson är en bostadsforskare som har utfört flera studier relaterade till 

bostadsförsörjning och genus. En av dessa studier utfördes i England under 1961–1982, en tid 

som präglades av ett ökat antal singelhushåll, 70% av hushållen var under studiens gång, vad 

Watson kallar för non-family-household, det vill säga hushåll utanför den normativa 

barnfamiljen (1986 s. 8–9). Trots att studien är i det äldre laget, är den ändå värd att lyfta då 

många av de slutsatser som Watson gör, hörsammar med slutsatser Göransson (2014) gör i 

nutid och svensk kontext nämligen att bostadsförsörjningen är anpassad efter en typ av hushåll, 

den normativa familjekroppen. Watson diskuterar särskilt de försvårande konsekvenser detta 

innebär för personer som lever i singelhushåll. Bostaden är ett rum där relationer konstrueras 

och förkroppsligas (1986). Trots ett ökat antal singel-hushåll, menar Watson att planeringen av 

bostadsutbudet privilegiera vissa former av samboende (1986). 

 Vidare diskuterar Watson att vid de tillfällen då behovet av bostad för singelhushåll 

uppdagas, diskuteras det ofta i termer såsom ”särskilda boendebehov” (Watson 1986 s. 11, min 

översättning). De ”särskilda boendebehoven” tillgodoses först när bostadsbehovet för 

familjerna först är säkrad, menar Watson. Det bostadspolitiska fokuset riktat mot 

familjebostaden bidrar till att reproducera normativa idéer om familjen och genusstrukturer. 

Detta menar Watson har sin grund i familjens centrala roll i konstruktionen av genusidentitet, 

och de patriarkala strukturer som präglar den heteronormativa familjen (1986 s. 11–12, 24–25). 

Göransson diskuterar bostadsförmedling som en form av disciplinering av 

människokroppen, mer specifik särskilda lösningar för ungdomsbostäder. Dessa 

ungdomsbostäder syftar till att underlätta för ungdomar att hitta en bostad. Lösningen innebär 

att ungdomar får möjlighet att gå före i bostadskön när det gäller mindre lägenheter. Detta 

diskuterar Göransson som en form av disciplinering, där vuxna förväntas leva i enlighet med 

familjekroppen, och förväntas därför behöva större bostäder. Livets bostad antas starta vid den 

trånga ungdomsbostaden följt av det (heterosexuella) samboskapet som slutar i familjebostaden 

med barn, och genom detta antagande så begränsas och disciplineras människors möjligheter 

att bo (Göransson 2014 s.25).   
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4. Teoretiskt ramverk  
 

Den tidigare forskningen presenterad i föregående kapitel har beskrivit hur den fysiska miljöns 

är styrd av maskulint-kodade och heteronormativa ideal, vilket gäller både för 

samhällsplaneringen i stort och för hemmet som specifik plats (Molina 2007; Göransson 2014; 

Gorman- Murray 2012). Det heteronormativa idealet kring hemmet återspeglas både inom 

arkitektur och kultur (McKetihen 2017). Den feministiska och queerteoretiska förståelsen har 

belyst hur geografins epistemologi är positivistisk i sin tro på givna sanningar och applicering 

binära motsatts par för förståelsen av den fysiska miljön (Knopp 2007; Molina 2007s. 12; 

Brickell 2012 s. 226). Hur erfarenheter och upplevelsen av hemmet är präglad av den 

heteronormativa diskursen är något som särskilt den queerteoretiska forskningen fokuserar vid 

att bryta ner och dekonstruera (Bryant 2015 s, 262). Hemmet är en del av en performativ process 

som reglerar våra kroppar att leva i enlighet med den tvåsamma(hetero)normen, där politiska 

dimensioner utifrån kön/genus, klass och etnicitet är närvarande (Göransson 2014; Wise 2000; 

Brickell 2012; Blunt & Valery 2004; McKeithen 2017). Med avstamp och inspiration i tidigare 

forskning, presenterats i följande kapitel, uppsatsens teoretiska grund. De teorierna jag arbetar 

med är särskilt Foucaults (1991) och Butlers (1990) teorier om makt och kontroll av sexualitet 

och kroppens ”rätta” varande, särskilt genom begreppen governmentatlitet, heterosexuella 

matrisen, och den tvångsmässiga funktionaliteten. Denna teoretiska inramning hjälper mig att 

förstå mitt studiefenomen på en makronivå. För att röra mig närmare studiefenomen och 

diskutera förväntningar om kroppen i relation till objektet bostaden, samt hur diskursen om 

ålder och sexualitet är närvarande har jag använt mig av Ahmeds (2006) begrepp den 

heterosexuella livslinjen och Siverskogs (2016) begrepp livslopp.      

 
4.1 Kroppens varande: makt och norm  
 
Foucault är en av de teoretiker som varit starkt inflytelserika när det gäller studier kring makt. 

Medans Foucaults teoribildning har anklagats för androcentrism och som ointresserad i förtyck 

baserad på kön/genus, har Foucaults teorier även vidareutvecklats för feministiska studier 

(McLaren 2002 s. 17; 19;39). Foucault menar att maktutövning är något som sker på flera 

samhällsnivåer samtidigt (Foucault 1991 s. 87, 91). Makten bör förstås som ett mångfacetterat 

system som gör sig gällande överallt (Foucault 1991 s. 87, 91). Centralt för denna studie är 

Foucaults koncept governmentalitet. Staten skapar genom sin styrning självstyrande subjekt. 

Dessa självstyrande subjekt formas genom samhällets idéer om moral och normer. De 

självstyrande subjekten (Foucault 1991 s. 92).  
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Staten styr genom kontroll av materiell för befolkningens välstånd, styrningen går till viss del 

ut på att skapa förutsättningar för bättre hälsa hos befolkningen, för den större massan. Styrning, 

menar Foucault, utlovar därmed en trygghet i någon viss mån för vissa kroppar. I Foucaults 

diskussion om governmentalitet, fokuserar han på familjen som institution, då den ekonomiska 

politiken har familjen som sitt främsta fokus (Foucault 1991 s. 92, 100,102).  

Makt i form av kontroll och reglering av sexualitet har enligt Foucault förekommit genom 

historien och är kopplad till samhällets fokus på efterlevnad/fortplantning. Makten fungerar 

genom socialisering av normer kring sexualitets ”rätta” varande – det vill säga den sexualitet 

som är kopplad till fortplantning. Genom en politisk konservativ sexualitet säkras folkmängd 

och arbetskraft (Foucault 2002 s. 58–59, 109).  

  Butler är en av de queerteoretiska forskare som återkommer till Foucaults teorier om makt 

och utvecklar dessa för att diskutera kön/genus och sexualitet. Butler diskuterar genom 

begreppet heterosexuella matrisen hur den heterosexuella normen förutsätter en binär 

uppdelning av kön i man och kvinna. Den binära uppdelningen ger den heterosexuella matrisen 

stabilitet (1990 s. viii; 5, 29). Genom den heterosexuella matrisen formeras och neutraliseras 

genus och sexualitet (1990 s. 151). Binära kön/genus och heterosexualitet som norm skapas 

genom performativitet, genom sanktioner av männskligt varande, och gör mening i biologiska 

kroppar (Butler 1990 s. 73,75). Det är genom att studera det inkonsekventa i hur kön/genus 

görs, som de förantaganden som läggs i kön/genus kan synliggöras. Att kön/genus ständigt 

behöver skapas i det upprepande, gör att det inom varje skapande ryms en möjlighet till 

uppluckring. Butler menar att kön/genus aldrig kan skapas helt i enlighet med dess ”original”, 

eftersom ett sådant inte finns. Kön/genus kan aldrig helt internaliseras eller förkroppsligas, 

vilket är vad Butler kallar för genustrubbel (Butler 1990 s. 110, 140–141). 

  Heteronormen har en liknande historia som normen om kroppens funktion, det vill säga, 

normer om hur en kropp bör fungera. Den normativt-funktionsdugliga kroppen definieras eller 

beskrivs inte utan ses som en självklarhet och självdefinierad. För att belysa detta är 

teoribildningen Kripteori värdefull (McRuer 2006 s. 1). McRuer menar att det likt den 

tvångsmässiga heterosexualiteten existerar en form av tvångsmässig funktionsduglighet. 

McRuer skriver, 

I	put	forward	here	a	theory	of	what	I	call	“compulsory	able-	bodiedness”	and	argue	that	the	system	
of	compulsory	able-bodiedness,	which	in	a	sense	produces	disability,	is	thoroughly	interwoven	with	
the	 system	 of	 compulsory	 heterosexuality	 that	 produces	 queerness:	 that,	 in	 fact,	 compulsory	
heterosexuality	is	contingent	on	compulsory	able-	bodiedness,	and	vice	versa.	(McRuer	2006	s.	2)	 
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Alltså, normen om kroppens funktion och heteronormen är två system av tvång som interagerar 

och skapar underordning av vissa kroppar. Likt hur sexualitet reglerats olika i olika tider har 

också funktionsduglighet varit något som definierats olika (McRuer 2006 s. 2).  

 

4.2 Normkroppens tid och rum 
 

Ahmed har i sin teori om den heterosexuella livslinjen har en fenomenologisk grund, det vill 

säga, att Ahmed diskuterar hur objekt skapar olika riktningar för olika kroppar. Det 

fenomenologiska perspektivet innebär utvecklade sätt att förstå spatialitet, sexualitet och genus 

(2006 s. 1–2). Ahmed diskuterar inkludering och exkludering av kroppar, på grund av 

differentieringsprocesser, i det fysiska rummet som en form av orientering. En orientering som 

är ett resultat av hur objekt, och rum är fyllda med mening om vilken aktivitet som ska utföras, 

och vilken kropp som är tänkt att utföra aktiviteten. Den tänkta aktivitet och tänkta kroppen 

skapar objektets form (2006 s. 2, 5, 57, 51–52). Genom denna process skapar olika objekt och 

rum, olika möjligheter för olika kroppar. Den kropp som passar för objektet förlängs, 

 och kan bli ett med rummet (Ahmed 2006 s. 46, 3,12).  

Ahmed diskuterar vidare sin teori kring orientering i artikeln ”Vithetens fenomenologi” 

och applicerar där en diskussion om hur rasifiering av kroppar styr orienteringens kurs. Att ingå 

i vithetens hegemoni är att ha vissa ting inom räckhåll, genom den orientering som vithet 

skapar. Rummet är dels utformat runt den vita kroppen, men rummet blir också utformat av de 

kroppar som bebor rummet (2010 s. 54).  

 Likt hur Butler (1990 s. 110) beskriver hur kön/genus är performativt och upprepande, 

skriver Ahmed hur rummet, och kroppens relation till rummet, styrs av de kroppar som bebott 

rummet innan oss, och det linjer och instruktioner som dessa kroppar skapade, det vill säga 

orientering (2006 s. 15). Linjer och instruktioner som dessa kroppar upprepade då. Genus, 

argumenterar Ahmed, kan beskrivas som en form av orientering som kroppen utför. En 

orientering som styrs av den riktning som sker genom repetitionen av genus som andra kroppar 

utfört. Kroppens orientering påverkar hur kroppen riktar sig, känner, och beter sig i rummet 

(2006 s. 59–60).     

Ahmed diskuterar hur dessa repeterade orienteringar skapar livslinjer som styr riktningen 

av kropparnas handlande. Linjen som förväntas följas är med andra ord en heterosexuell linje.  

I den upprepande akten, där kroppar följer denna orienteringslinje vars slutdestination är 

reproduktion, osynliggörs själva linjen som pressar kroppars varande. Linjen görs om till vår 

kroppens egen. Ahmed beskriver att den sociala pressen görs om till en gåva som kroppen 
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förväntas ge tillbaka till genom reproduktion. Kroppen förväntas vara tacksam för de 

instruktioner livslinjen inneburit och återgälda genom reproduktion. Genom den heterosexuella 

livslinjen skapas den heterosexuella normen (Ahmed 2006 s. 15, 18, 21, 66). Ahmed skiver,  

 
The normative can be considered an effect of the repetition of bodiliy actions over time, which produces 
what we can call the bodily horizon, a space for action, which puts some objects and not others in reach. 
(Ahmed 2006 s. 66) 
 
 

Det vill säga, den normativa kroppen skapas genom repetition av mänskligt varande, och 

därigenom skapar också det materiella rummet, som begränsar det mänskliga varandet.    

 Den press att följa den heterosexuella livslinjen som Ahmed (2006) diskuterar är också 

något som Siverskog diskuterar i sin avhandling Queera livslopp: att leva och åldras som hbtq-

person i en heteronormativ värld (2016). Siverskog fokuserar på hur kroppars kronologiska 

ålder påverkar pressen att följa den heterosexuella livslinjen.  Den kronologiska åldern, 

argumenterar Siverskog, är avgörande för hur stark pressen upplevs på att följa den 

heterosexuella livslinjen. Kroppar förväntas följa förutbestämda livsmanus som utgörs av 

hetero- och åldersnormer som är beroende av kroppens tillskrivna kön/genus. Det vill säga, 

kroppar förväntas följa ett normativt livslopp (2016 s.15).  

Siversokog diskuterar att när kroppen uppnår en ålder som enligt de normativa innehåller 

förväntningarna om familjeliv, upplevs också den sociala pressen att uppnå dessa förväntningar 

som störst. Siverskog uttrycker att pressen kan upplevas som särskilt trängande då kroppens 

reproduktiva tid håller på att passera. Senare, när kroppen passerar den reproduktiva åldern, 

kan upplevelsen av pressen vara mindre för att senare i livet återkomma genom förväntningar 

på barnbarn (2016 s. 121).     

På grund av att den heterosexuella livslinjen är ett resultat av repetition av mänskligt 

handlande rymmer också varje repetition en möjlighet till förändring när repetitionen inte 

fulländas (Ahmed 2006 s.62). Ahmed poängterar dock att för kroppen som inte tillåts expandera 

i rummet, kan skapandet av hemmahörande vara en mödosam process (2006 s. 62). Ahmed ser 

i likhet med Foucault idéer om mångfacetterade uttryck för makt (1980 s. 103) att mänskligt 

varande styrs genom beskrivningen av homosexuella kroppar som avvikande, som vilse 

(Ahmed 2006 s. 79). Kroppar som tillskrivs som avvikande riskerar att utsättas för 

ifrågasättande, homofobi och disciplinering av det omgivande heteronormativa samhället 

(Siverskog 2016 s.160).            

Pressen att följa den heterosexuella linjen är av sådant slag att den inte alltid uppfattas 

som negativ, utan Ahmed menar att den omskrivs av och genom normen som ett uttryck för 
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kärlek och omsorg (2006 s. 90). Detta var något som även Siverskog såg, där den heterosexuella 

familjebildningen uttrycktes som ett sätt att uppnå lycka, att bli fullkomlig och begriplig som 

kropp. Enligt Siverskog blir då också lycka något som en själv måste forma (2016 s. 124).    

Med hjälp av de teorier och koncept som har avhandlats i detta kapitel kommer 

riktlinjerna för bostadsforskning att analyseras. Koncepten möjliggör dels analys av riktlinjerna 

som ett uttryck för styrning av människokroppen, dels för analys av de förväntningar om 

kroppars boende som uttrycks i riktlinjerna och hur diskurser om sexualitet och genus kan 

synliggöras i dessa.   
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5. Metodologi  
 
Syftet med denna uppsats är att utforska om och i så fall hur normer och idéer kring boende, 

genus och sexualitet kommer till uttryck i Uppsala läns kommuners riktlinjer för 

bostadsförsörjning. I följande kapitel presenteras den metodologiska förståelsen som uppsatsen 

grundar sig i. I kapitlet redogörs även för hur forskningsprocessen har sett ut och hur studien 

förhåller sig till den feministiska metodologiska traditionen samt en redogörelse hur de etiska 

ställningstagandena ser ut.  

 
5.1 Den feministiska och poststrukturella forskningstraditionen 
 

Forskning kring ett studiefenomen styrs mångt och mycket av forskarens ontologiska och 

epistemologiska ställningstaganden. Den ontologiska förståelsen av den sociala världen bör 

stämma överens med den epistemologiska. Det vill säga förståelsen om kunskap och hur 

kunskap om den sociala världen kan samlas in (Mason 2016 s. 3–7). Den feministiska 

förståelsen av epistemologi och ontologi skiljer sig från den mer traditionella förståelsen av 

begreppens innebörd, detta eftersom feministisk forskning alltid diskuterar begreppen utifrån 

en feministisk analys (Leavy & Harris 2018 s. 17).     

Den här uppsatsen vilar på ett ontologiska antagande kring att den sociala världen är 

konstruerad av människan. Makt utgör en central del utav detta och kommer till uttryck i 

normer, idéer och förantagande kring hur människan bör leva. Den epistemologiska 

uppfattningen som väglett arbetet är den att kunskap om den sociala konstruerade världen kan 

inhämtas genom studiet av text. Kunskap om uppsatsfenomenet kan inhämtas genom att studera 

de dokument som reglerar kommunernas bostadsförsörjning i Uppsala län. 

  Syftet för denna uppsats är som sagt att utforska om och hur normer kring boende, genus 

och sexualitet kommer till uttryck i Uppsala läns kommuners riktlinjer för 

bostadsförsörjningen. Detta görs för att undersöka hur normer tar sig in i den kommunala 

bostadsförsörjningen. Uppsatsens feministiska ansats, innebär att den utgår från antagandet att 

genus är närvarande vid skapandet av människans erfarenheter, men att även andra 

positionaliteter alltid medverkar i denna erfarenhetskapade process. Som Leavy & Harris 

uttrycker det, blir våra kroppar inte enbart könade, våra kroppar påverkas också, ständigt av, 

fler positionaliteter, exempelivs den klass, etnicitet och sexualitet som samhället tillskriver 

kroppen. Studien har som ändamål att fånga denna komplexa interaktion av olika 

maktdiskurser.  
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Den feministiska forskningen grundar sig vanligen i en intersektionell analys (Leavy & Harris 

2018 s. 4). Medans uppsatsens fokus ligger på kön/genus och sexualitet, bör uppsatsfenomenet 

förstås genom ett intersektionellt perspektiv där fler maktdiskurser ständigt samverkar.     

 Uppsatsen inspireras av den poststrukturella feministiska forskningstraditionen. Det 

poststrukturella feministiska perspektivet grundar sig i en idé om uppluckring av det essentiella 

och binära. Denna hållning brukar beskrivas som det som utmärker den poststrukturella 

feminismen i jämförelse med andra feministiska riktningar. Olika feministiska inriktningarna 

innehar dock sällan skarpa eller tydliga gränser eftersom de olika teoribildningarna ständigt 

förnyar och inspirerar varandra (Leavy & Harris 2018 s. 62–64).  

Leavy och Harris förklarar den poststrukturella ontologiska förståelse som fokuserad på det 

språkliga vilket är fallet, om än något förenklat (2018 s.64). Den poststrukturella 

forskningstraditionen, menar Butler, fokuserar vid länken mellan diskurs och materialitet 

(Butler 1993 29-30,187). Det finns en tendens att inom vissa feministiska riktningar anklaga 

det poststrukturella perspektivet för att idealisera det lingvistiska, som förklarar allt genom 

diskurs. Dessa feministiska riktningar menar istället att fokus bör ligga vid det materiella och 

kroppsliga (Butler 1993 s. 27).  En kritik som uttrycker att poststrukturalismen, genom sitt fokus 

på språket, inte ägnar tillräckligt mycket uppmärksamhet kring förtryckets vardagliga principer 

och uttryck (Leavy & Harris 2018 s. 88). Butler diskuterar att, istället för att separera 

materialitet från diskursen och diskutera dessa som två skilda ting, bör istället förståelsen utgå 

från att materialisering av diskursen sker i upprepningen av diskursen (1993 s. 27).  

Denna uppsats fokuserar vid texten i riktlinjerna för bostadsförsörjning, för att undersöka 

hur normer kan synliggöras i dessa. Möjliga metoder för policysanalys är flera, denna uppsats 

utgår främst från Carole Bacchis metod för policyanalys, What’s the problem represented to be 

(2009). Vid det inledande skedet av analysen upplevde jag dock inte Bacchis metod som 

tillräckligt stöttade för organiseringen av det empiriska materialet. Därför utförde jag i det 

primära stadiet av policyerna en tolkande läsning (Mason 2018 s. 191, min översättning). Den 

tolkande läsningen innebär att jag sorterade mitt material efter olika teman som återkom i 

policyerna (Mason 2018 s. 191). De återkommande teman som identifierades är som följer; 

bostadsmarknaden som okontrollerbar, ändamål att växa i invånarantal, bostadskategori, 

kategori människor, binära positioner, fas/rotation. När jag väl etablerat dessa teman 

applicerade jag WPR-metodens frågeställningar på det organiserade materialet.  

WPR-metoden hjälper mig att, genom dessa återkommande teman, utföra en närstudie av 

materialet. Närstudien kan synliggöra, dekonstruera och problematisera förgivettagna idéer 

kring bostaden och människors samboende. Bacchis metod innehåller ett antal frågeställningar 
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att fokusera vid under policyanalysen och varigenom studiens egna frågeställningar kan 

diskuteras (2009).  Ett skäl att använda Bacchis metod är metodens särskilda potential att, dels 

avtäcka diskursen bakom aktuell policy, dels synliggöra hur diskursen får konsekvenser för 

människors vardagslivserfarenheter. Därför kan metoden utgöra ett sätt att överbrygga den 

tidigare uttryckta diskrepansen mellan den feministiska forskningstraditionen och den 

poststrukturella traditionen (Bacchi 2009 s. 43). I nästkommande sektion kommer WPR-

metoden att beskrivas i sin helhet.  

    

5.2 Hur representeras problemet?  
 

Bacchi diskuterar policyer som en kulturyttring, som en av kulturen skapad produkt. Genom 

närstudier av dessa kan en förståelse närmas, om hur kontroll och reglering av mänskligt 

varande äger rum närmas. Bacchi uttrycker vikten av att synliggöra hur policyer för olika typer 

av samhällsproblem också speglar förantagandet om problemets varande (2009 s. x-xi). Bacchis 

metod för policyanalys fokuserar just vid synliggörande av förgivettagna sanningar som i sig 

själva präglar policyns problemformulering. Detta särskiljer metoden från andra metoder för 

policyanalys (2009 s. xvi-xvii).         

En policysanalys som utgår från WPR-metoden, och görs av Uppsala läns kommuners 

riktlinjer för bostadsförsörjning, har potential att genom kritisk granskning av policyerna 

synliggöra normativa idéer kring samboende. Policys skådas i Bacchis metod som styrande 

genom problemformulering, snarare än som ett dokument för problemlösning som vanligen 

påstås. WPR- metoden syftar därför till att avtäcka de implicita problemformuleringar som 

policyn utgör. Genom det, avtäcka de som policyn formulerar som problematiskt. WPR-

metoden kan de förantagande varpå en särskild problematisering har sin grund, synliggöras och 

därigenom ifrågasättas (2009 s. 31). 

  WPR-metoden utgår från sex frågeställningar för forskaren att utgå ifrån vid studiet av 

de policyers som valts. Dessa sex frågeställningar syftar till att bredda en väg för att förstå hur 

problematiseringen görs i policyn samt vilka konsekvenser en sådan problematisering kan 

innebära (Bacchi 2009). Metodens första fråga, går ut på att fråga sig, vad som är problemet 

som adresseras i policyn. Detta görs just på grund av att metodens utgångspunkt är att problemet 

skapas, genom policyn (Bacchi 2009 s. 2–3).  

Fokus för fråga två följer ett liknande spår genom frågeställningen, vilka förantaganden 

ligger till grund för problemformuleringen? (Bacchi 2009 s. 4, min översättning) 

Frågeställningen argumenterar Bacchi, möjliggör avtäckande av förantaganden genom 
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uppmärksamhet riktat mot binära positioner, koncept och kategoriseringar som används och 

även skapas, för och genom problematiseringen (2009 s. 7–9).   

Genom policys menar Bacchi att problemet och uppfattningen om problemet skapas, för 

detta behöver policyns kontext och sammanhang förstås. Bacchi föreslår att detta görs genom 

att studera de historiska processerna varigenom policyn blev till. På så sätt kan policyns 

koppling till maktstrukturer synliggöras (2009 s. 10–11). För att belysa detta har Bacchi 

formulerat följande frågeställning; Hur har denna representation uppstått? (Bacchi 2009 s.10, 

min översättning) 

De tre återstående frågeställningar som metoden består i fokuserar vid att synliggöra 

alternativa sätt som problemet kan framställa på. Genom att göra detta kan policyn kritiskt 

granskas. I fråga fyra görs detta genom att utforska vad som inte nämns eller problematiserats 

i policyn.  

Frågeställning fyra formuleras enligt följande; Vad lämnas oproblematiserat i 

representationen av problemet? Vilka tystnader finns? Kan problematiseringen formuleras 

annorlunda? (Bacchi 2009 s. 12–15, min översättning).  

Nästkommande fråga, nummer fem, utvecklar den kritiska analysen av hur makt 

reproduceras genom policyer. Detta görs genom att undersöka effekter på flera nivåer – dels 

den diskursiva, dels den subjektskapande effekten, och slutligen effekterna policyn kan 

innebära för människors levda erfarenhet (2009 s. 15). En viktig poäng med just denna 

frågeställning är att den fokuserar vid effekterna som policyer skapar genom det språkliga och 

genom diskursen.  Detta görs genom att undersöka de effekter som policyn innebär genom 

följande frågeställning; Vilken effekt produceras genom problemets representation? (Bacchi 

2009 s.15, min översättning) 

WPR-metodens sista frågeformulering är följande, hur och var är representationen av 

problemet producerad, spridd och försvarad? Hur kan den ifrågasättas och ersättas? (Bacchi 

2009 s.19, min översättning). Frågan har potential synliggöra hur en viss problematisering blir 

den ledande och innebär en möjlighet att synliggöra att problematiseringen likväl skulle kunna 

formuleras annorlunda (Bacchi 2009 s. 19). De frågeställningar som jag använder i 

analyseringen av riktlinjerna för bostadsförsörjning är följande; fråga ett, hur representeras 

problemet? Fråga två, vilka förantaganden ligger till grund för problemformuleringen?  Samt 

fråga fyra, vad lämnas tystat? 
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5.3 Analys av kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning  
med WPR-metoden  
 
Såsom tidigare nämnts utfördes vid organiseringen av det empiriska materialet en tolkande 

läsning där jag tematiserade materialet (Mason 2018 s. 191, min översättning) eftersom WPR-

metoden (2009) inte upplevdes tillräckligt stöttade för detta. Att bearbeta det empiriska 

materialet är dels ett praktiskt bekymmer, dels ett epistemologisk grundat bekymmer eftersom 

denna position påverkar vad som kan anses som data av det som samlats in (Mason 2018 s.187).  

 Rent praktiskt, utfördes en första genomläsning av varje policy för att se övergripande 

strukturer i texterna. Därefter samlades all text från riktlinjerna in och samanställdes till ett 

samlat dokument. Därefter separerades och lästes varje mening för sig för att identifiera vad 

den bestod av. Jag formulerade sedan ett antal teman som jag upplevde som återkommande i 

texterna och samlade in citat för varje tema. Följande teman identifierades; Bostadsmarknaden 

som okontrollerbar, Ändamål att växa i invånarantal, bostadskategori, kategori människor, 

binära positioner, Fas/rotation.  

  Efter denna inledande analytiska ingång appliceras WPR-metodens frågeställningar ett, 

två och fyra på det tematiserade materialet och WPR-frågeställningarna styrs sedan strukturen 

på analysen (2009 s. xii). Den första frågeställningen syftar till att synliggöra vad som är det 

adresserade problemet i policyn (Bacchi 2009 s. 2–3). För att studera detta fokuserades särskilt 

vid riktlinjernas syftesformuleringar, det vill säga hur kommunerna formulerade vad 

riktlinjerna är ämnade att lösa.  

Särskilt fokus lades vid den andra frågeställningen i Bacchis metod vilka förantaganden 

ligger till grund för problemformuleringen? (2009 s. 4, min översättning). Frågeställningen 

avtäcker vilka förantaganden som policyn bygger på, genom att studera dess kategoriseringar, 

koncept och binära positioner (2009 s. 4–5). Eftersom denna uppsats bygger på en undersökning 

av riktlinjerna för bostadsförsörjning i olika kommuner, så fokuserades dels på att hitta mönster, 

dels på att identifiera motsträvigheter mellan kommunerna. WPR-metodens andra 

frågeställning ger mig möjlighet att stanna upp vid ordval, kategorier, koncept, avtäcka och 

diskutera vilka förantaganden dessa bygger på (2009 s. 4–5). WPR-metodens frågeställningar 

användes för att rikta min uppmärksamhet åt det som WPR-metodens frågeställningar föreslår 

(2009 s. xii).  Och genom detta fokus diskutera uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter 

studeras de mönster som metoden kunde urskilja utifrån uppsatsens syfte och forskningsfrågor.   

Frågeställning fyra fokuserar på vilka tystnader som kan identifieras i policyerna. I 

förhållande till uppsatsens syfte och forskningsfrågor där normer om boendet ska avtäckas är 
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det särskilt intressant att undersöka vad som är tystat. Genom att undersöka vad som inte nämns, 

kan antagningar som tas förgivet synliggöras och problematiseras (Bacchi 2009 s. xii).  

De frågeställningar från Bacchis (2009) metod som inte används i denna studie är följande 

frågeställningar, Fråga 3, Hur har denna representation uppstått? Fråga 5, Vilken effekt 

produceras genom problemets representation?  Fråga 6, hur och var är representationen av 

problemet producerad, spridd och försvarad? Hur kan den ifrågasättas, störd och ifrågasatt? 

Trots att dessa frågeställningar inte riktas särskild uppmärksamhet kan det till viss del påstås 

att de diskuteras till viss del när det empiriska materialet analyseras genom det teoretiska 

ramfältet. Bacchi poängterar att frågeställningarna ibland går ihop i varandra och därför inte 

helt enkla att urskilja, exempelvis är frågeställning fem, den diskursiva effekten av policyn är 

förankrad med frågeställningarna kring koncept (fråga 2) och tystnader (fråga 4) (2009 s. 16). 

Denna ibland otydliga skiljelinje mellan WPR-metodens frågeställningar märks vid min analys 

av det empiriska materialet.  

Hur texten i riktlinjerna för bostadsförsörjningen förstås utav mig som läsare är något jag 

ständigt reflekterade över under forskningsprocesser. Jag hävdar inte att min förståelse av 

texten i dokumenten är oberoende av mig som forskare. Istället menar jag att förståelsen av 

texten skapas i samverkan mellan materialet och mig som läsare. Den förförståelse som jag har 

påverkar min läsning av materialet och i förläningen också studiens analys och de slutsatser 

som dras. Detta gäller särskilt för vilka citat som jag i analysen väljer att lyfta. De citat som 

används, används det för att de uppfattades som särskilt illustrativa för ett återkommande 

mönster.  Men citat lyfts också om de tyder på motsträviga tendenser och inte följer samma 

mönster som resterande material. Detta gör emellertid att citat från vissa kommuner andvänds 

mer frekvent än andra. 

 
5.4 Etiska ställningstaganden  
 
En uppsats likt denna som arbetar med policytexter har möjligen inte lika stort behov att 

innehålla lika uttömmande etiska ställningstaganden som en uppsats där data samlas in från 

personer och där deras erfarenheter används som data. Därmed, inte sagt att denna studie, som 

har textanalys som datainsamlingsmetod, inte har några etiska dilemman att ta ställning till 

(Leavy & Harris 2018 s. 120). Alla studier, oavsett datainsamling berörs av etiska och moraliska 

ställningstagande där reflektion behövs. Särskilt studier som görs utifrån en feministisk grund 

(Leavy & Harris s. 95). Detta, på grund av hur den feministiska forskningen har befunnit sig i 

framkant när det gäller utvecklingen av etiska principer. Historiskt sätt har den etiska 
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diskussionen grundat sig i androcentrism vilket den feministiska diskussionen har fokuserat vid 

att förändra och därigenom fått en särställning inom etik (Leavy & Harris 2018 s. 95).     

 Armbruster (2010 s. 1) diskuterar etiska ställningstaganden som är av vikt att applicera 

inom den antropologiska forskningstraditionen, men likväl kan de insikter som presenteras vara 

av vikt även utanför antropologin. Det som Armbruster (föreslår forskaren, är att vara tydlig 

med dennes relation till det som studeras. Den etiska diskussionen, kan enligt Armbruster inte 

följa en förutbestämd logik i form av en lista att följa och bocka av (2010 s. 7, 1). Snarare, 

måste de reflektera över de värderingar som har föranlett studien. Liknande detta, uttrycker 

också Leavy & Harris att forskaren bör vara öppen med de erfarenheter, värderingar och 

politiska ställningstaganden som leder en in i en viss forskningsutformning (2018 s. 99).     

 Att föra en diskussion kring makt inom forskningsprocessen är särskilt centralt för den 

feministiska forskningstraditionen, vilket inbegrips i begreppet reflexivet. Att applicera 

reflexivet i forskningsprocessen innebär att forskare är kritiskt reflekterande kring sin egen 

position, dels i forskningsprocessen, dels till sin position i förhållande till samhället i stort. 

Detta bringar fokus på den komplexa situation som varje studie omgärdas av (Leavy & Harris 

2018 s. 103–104).      

 Eftersom denna studie utgår från WPR-approach, måste, i enlighet med Bacchi 

uppmärksamhet och reflexivet läggas vid mina egna problematiseringar som görs under 

studiens gång. WPR- approachen kan även användas för att uppmärksamma forskarens egna 

problematiseringar av de fenomen som studeras (Bacchi 2009 s.45).   

 Jag har tidigare redogjort för att uppsatsen är en politisk studie där jag fokuserar vid att 

synliggöra uttryck för makt och styrning i den kommunal bostadsförsörjningen. Det är utifrån 

denna position som diskussion förs och slutsatser dras. Att vara öppen och tydlig med studiens 

utgång menar jag är en viktig del av den etiska diskussionen.    
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6. Material: Valet att analysera riktlinjerna för bostadsförsörjning   
 

Bacchi noterar att det är av vikt att förstå att tolkning av data påbörjas redan då materialet som 

ska analyseras samlas in (2009 s. 20). Jag valde att fokusera på just riktlinjer för 

bostadsförsörjning för att dessa policyer är lättillgängliga.  Policyerna utgör offentliga 

dokument och återfinns på respektive kommuns hemsida. På grund av att jag har en bakgrund 

inom samhällsplanering, kände jag också till att kommuner är skyldiga att upprätta riktlinjer för 

bostadsförsörjning. Jag hade även kännedom om att dessa dokument utgör en central del av 

kommunernas bostadsplanering. Med bakgrund i detta uppfattades riktlinjer för 

bostadsförsörjning som rimlig data att fokusera vid för studiens syfte och forskningsfrågor. 

I denna uppsats har enbart kommunerna i Uppsala läns studerats. Detta har gjorts utifrån 

de faktum att länet uppgetts ha haft Sveriges högsta befolkningsökning de senaste åren och 

samtliga kommuner i länet har uppgett att det råder bostadsbrist (Sjölin 2019). Hur styrning av 

bostadsförsörjningen ser ut blir därför särskilt intressant i kommuner med en hög påtalad 

bostadsbrist. Uppsala län har ett invånarantal på 388 394 under 2020 och består av åtta 

kommuner med invånarantal från 9457 personer i Älvkarleby, till 230 767 personer i länets 

största stad, Uppsala (Von Konow & Erlandsson u.å). Kommunerna skiljer sig därmed mycket 

åt och har olika förutsättningar för bostadsutvecklingen. Detta bedömdes dock inte som 

avgörande för studiens analys eftersom fokus ligger vid hur förantagande om boende kommer 

till uttryck i riktlinjerna.  

 För att följa syftet för denna uppsats har enbart fokuserats på riktlinjernas text, därtill 

innehåller riktlinjerna också i varierad omfattning bilder och andra icke textuella former som 

inte har analyserats, såsom bilder, diagram och statistik. Riktlinjernas innehåll är till viss del 

styrt av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Detta innebär alltså 

att riktlinjerna i sin form följer en liknande struktur, men där det skiljer sig kring hur 

kommunerna förhåller sig till bestämmelserna och vilka förutsättningar kommunerna har 

gällande de olika delarna. Av lagen framgår att riktlinjerna ska innehålla mål för 

bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, insatser för att nå mål samt hur 

kommunens bostadsförsörjning förhåller sig till andra relevanta regionalt mål, planer och 

program. I lagen finns också bestämmelser om att riktlinjerna skall innehålla en analys av 

kommunens demografiska utveckling, efterfrågan på bostäder, markförutsättning samt behovet 

av bostäder för särskilda grupper (2000:1383). Riktlinjerna innehåller 25–30 sidor text vardera. 

Den tidigaste är gjord 2013, vilket är Tierp kommun, och den senaste är gjord 2018, vilket är 

Heby kommun. Detta tidsspann skulle kunna ha påverkan på resultatet av min analys eftersom 
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mycket kan ha förändrats från 2013 till 2018. Men genom att under analysen vara uppmärksam 

på både återkommande mönster och motsträvigheter i riktlinjerna menar jag att detta inte bör 

påverka studiens resultat.  

 

6.1 Kort redogörelse av riktlinjerna för bostadsförsörjning  
 
I denna sektion presenteras Uppsala läns åtta kommuners olika riktlinjer för bostadsförsörjning 

för sig.  Detta görs för att ge en förståelse av hur det material som denna studie utgår ifrån ser 

ut.  

 

6.1.1 Enköping kommun (2016) 
 

Enköpings kommuns riktlinjer är antagna 2016 och sträcker sig till 2020. Enköpings riktlinjer 

beskrivs som ett stöd för framtida fysisk planering, för prioritering av boendeformer för att 

hantera rådande bostadsbrist. Enköping kommun har som mål att ”Ge alla bästa möjliga 

livskvalitet i livets alla skeden” (Enköping kommun 2016 s.9). Kommunens mål är att öka med 

50 000 invånare fram till år 2030. Inflyttningen anses dock inte enbart innebära tillväxt för 

kommunen utan också ökade kostnader på grund av ökat behov av samhällsservice. Ålder och 

behov hos den som flyttar in i kommunen uttrycks som avgörande om inflyttningen ökar eller 

minska kommunens kostnader.  

Bostadsmarknaden i Enköping innebär särskilt brist på små och billiga lägenheter något 

som anses drabba ungdomar särskilt. Kommunen upplevde en ”stor barnkull” runt 1990. 

Kommunen gör i riktlinjerna därför ett antagande att denna barnkull snart förväntas få egna 

barn vilket beskrivs kräva satsningar på barnomsorg. En annan utmaning som nämns i 

riktlinjerna är den växande gruppen äldre. Särskilt nämns ett behov av ökade flyttkedjor, vilket 

antas kunna ske genom nyproduktion av bostäder. Flyttkedjor förväntas innebära att ungefär 

fyra till fem hushåll kan flytta till en bättre bostad (Enköping kommun 2016).      

 
6.1.2 Heby kommun (2018) 
 

Riktlinjerna för Heby kommuns bostadsförsörjning är antagna 2018 men innehåller 

målsättningar så långt som till 2030. Riktlinjerna redogör att syftet med policyn är att säkerställa 

att alla i kommunen ska bo i goda bostäder. Viktigt för att uppnå ett välbalanserat 

bostadsbestånd uttrycks vara att flyttkedjor främjas. 



 33 

Kommunen har haft en befolkningstillväxt sedan 2012, äldre är den grupp som ökar mest. 

Den växande äldre befolkningen gör att behovet äldreboenden väntas öka men även hyresrätter. 

Kommunen beskrivs i riktlinjerna som en attraktiv ort för yngre familjer. Denna attraktivitet 

antas ha sin grund i ortens goda pendlingsläge. Bostadsbeståndet i kommunen beskrivs som 

”under hård belastning” (Heby kommun 2018 s.15). ”Hushållsstrukturer i kommunen är en 

tredjedel av hushållen singelhushåll, en tredjedel två-personer och en tredjedel fler än två” 

(2018 s.18). För att bedöma hur det kommande bostadsbehovet ser ut i kommunen studeras den 

så kallade förväntade befolkningsförändringen (Heby kommun 2018). 

 

6.1.3 Älvkarleby kommun (2015) 
 

Älvkarleby riktlinjer antogs 2015 och har som den enda av kommunerna två dokument där 

bostadsförsörjningen redogörs för. Först ett dokument som utgör underlaget för riktlinjerna 

(2015b). Men även en kortare redogörelse för riktlinjerna om 10 sidor (2015a). Framförallt har 

underlaget studerats för denna studies syfte då detta var mer omfattande och motsvarade 

innehållet i resterande kommuners riktlinjer mer.  

Älvkarleby har som mål att antalet invånare i kommunen ska öka, vilket beskrivs kräva 

bra och attraktiva bostäder och varierat utbud av boendeformer. Kommunen antar sig få en 

äldre befolkning enligt en prognos som sträcker sig fram till 2025. De yngre åldersgrupperna 

beskrivs stå för största av kommunens både in- och utflyttning, detta uttrycks som ”helt 

naturligt”, på grund av familjebildning, studier och arbetsliv (Älvkarleby kommun 2015b s.12).  

Flyttkedjor nämns i underlaget till riktlinjerna som en möjlighet för att få barnfamiljer 

och unga att flytta till kommunen. Utgångspunkten beskrivs vara att en äldre flyttar för att då 

lämna över sin bostad till barnfamiljer (Älvkarleby kommun 2015b s.14). En grupp som 

diskuteras är gruppen +55, om denna grupp framgår följande,  
 

En grupp i samhället som ständigt gör sig påmind i samhällsplaneringen är en grupp som kallas +55. 

Gruppen består i stort av människor som känner sig färdiga med sina hus och som vill ha ett nytt boende, 

gärna en bostadsrätt som de kan återinvestera en ofta ganska stor vinst på hus de ägt sedan läge. De söker 

ofta ett lite mindre boende med hög standard (Älvkarleby kommun 2015b s. 21) 

 

Slutligen nämns de ungas bostadssituation i en särskild underrubrik. Här uttrycks att,  

 
Finns inte tillgång till mindre och billigare bostäder kan man ofrivilligt vara tvungen att skjuta upp flytten 

hemifrån och bo kvar hos föräldrarna (Älvkarleby kommun 2015b s. 22).  
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6.1.4 Tierps kommun (2013) 
 
Tierps kommuns riktlinjer är antagna 2013 och ska gälla fram till 2025. Riktlinjerna inleds med 

en redogörelse för att bostaden är mer än en säng och tak över huvudet, det uttrycks vara symbol 

för självförverkligande och en del av människans livsstil. Bostadsförsörjning beskrivs som en 

del av kommunens arbete för att skapa sociala villkor och riktlinjerna utgör ett underlag för 

planering av nya bostäder och vägledning för markanvändningen i kommunen. Kommunen 

beskriver att riktlinjerna är tänkta att rikta särskilt fokus på hur kommunens äldre ska bo. 

Visionen som bostadsförsörjningsplanen svarar till är att skapa ”mycket goda och varierade 

boendemiljöer” med särskilt bra livsmiljö för barn och unga. Målet är ett bostadsutbud i 

kommunen ska vara varierat och attraktivt för att främja inflyttning till kommunen.   

Tierps kommun diskuterar grupper som på något sätt kan anses inneha en svag ställning 

på bostadsmarknaden. Ungdomar, äldre, stora barnfamiljer och flyktingar är de som nämns 

särskilt. Det råder brist på små lägenheter något som beskrivs utgöra en försvårande 

omständighet för dessa grupper.  

En särskild utmaning som nämns är kommunens åldrande befolkningen, eftersom den 

medför ökade krav på vård, service och omsorg. I riktlinjerna uttrycks ett många av kommunens 

äldre vill bo kvar i sina villor samtidigt som en del önskar att flytta under förutsättning att det 

fanns boendeformer som passade. 

I riktlinjerna för bostadsförsörjning i Tierps kommun poängteras att singelhushållen blir 

allt fler till antal, vilket förklaras delvis bero på förändringar i åldersfördelning, och dels på 

grund av fler skilsmässor (Tierp kommun 2013).  

 
 6.1.5 Håbo kommun (2015) 
 
Håbo kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning är antagna för mandatperioden 2015–2018 

men sträcker sig mot 2030. Dokumentet beskrivs som ett verktyg för framtida bostadsplanering. 

Vid tidpunkt för antagandet av programmet hade Håbo kommun 20 000 invånare. En central 

del av bostadsbyggandet är att skapa möjligheter för kommunen att växa. Ett särskilt fokus 

åläggs enligt riktlinjerna på barn och ungas boendemiljöer.  
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Kommunen uppges i riktlinjerna ha en stadig befolkningstillväxt, kommunen beskrivs 

också ha som, ” […] tydlig avsikt att fortsätta växa” (Håbo 2015 s. 6). Håbo kommun vill öka 

med 300 invånare per år.  

I riktlinjerna återfinns ett kapitel med rubriken, ”Så flyttar vi”, där beskrivs att 

genomsnittssvensken under sitt liv flyttar till större studieorter under 19–23 års ålder, för att 

sedan flytta tillbaka till mindre orter runt 30-årsåldern, vilket beskrivs som gynnsamt för Håbo 

kommun (Håbo 2015 s.7).  

 Pågående bostadsbrist i länet beskrivs som en stor utmaning både för länet i stort och 

kommunen specifikt. I Håbo kommun innebär bostadsbristen en brist på lägenheter.  
 
Trenden med en åldrande befolkning och en större andel pigga pensionärer förskjuter behovet av särskilda 
boenden upp i åldrarna. Genom att öka tillgänglighet i det befintliga beståndet kan man dock möjliggöra 
för äldre att bo kvar längre i befintliga bostäder. (Håbo 2015 s. 9) 
 

Som i tidigare nämnda kommuners riktlinjer nämns alltså också i Håbo kommun en utmaning 

vara kommunens ökade antal äldre (Håbo kommun 2015).  

 
6.1.6 Knivsta kommun (2016) 
 

Riktlinjerna för Knivsta kommun är antagna för perioden 2016 till 2020, men sträcker sig även 

fram till 2025. Knivsta kommun har vid tiden för upprättande av riktlinjerna en stark inflyttning 

och positivt födelseöverskott. En tredjedel av kommunens invånare är barn och unga, vilket i 

riktlinjerna beskrivs som en utmärkande åldersstruktur i jämförelse med länets övriga 

kommuner. 

För Knivsta kommun beskrivs riktlinjerna för bostadsförsörjning som ett program för att 

redovisa hur det planerade bostadsbyggandet ser ut. Kommunen arbetar för att det inom 

kommunen ska finnas bostäder som täcker många olika bostadsbehov. Kommunen är präglad 

av småhusbebyggelse med resultat att bristen på hyresrätter är stor i kommunen.  

De grupper som uttrycks ha särskilt svårt att få bostad beskrivs vara ungdomar, studenter, 

flyktingar och medelålders äldre som söker en mindre bostad. Den vanligaste 

hushållssammansättningen uppges vara sammanboende med barn tätt följt av sammanboenden 

utan barn och ensamstående utan barn (Knivsta kommun 2016).   

  
6.1.7 Uppsala kommun (2016) 
 
I Uppsala kommuns riktlinjer deklareras att Uppsala kommun ska vara en kommun där alla 

kommuninvånare har möjlighet att leva i goda bostäder och där boendemöjligheterna är 



 36 

varierade. Riktlinjerna vilka gäller för perioden 2016–2019 utgör ett led i detta. Syftet beskrivs 

enligt följande,    
En del av kommunernas bostadsförsörjningsansvar är att säkerställa goda boendemiljöer som ska vara 
tillgängligt för alla oavsett ålder, kön, bakgrund eller funktionsnedsättning. Barn och äldre är två grupper 
som i större utsträckning än andra grupper är beroende av sin närmiljö då de har begränsad räckvidd i sin 
vardag. Den fysiska planeringen i kommunen styrs av PBL som utgår från principen om 
medborgarinflytande och människor delaktighet i samhällsutvecklingen genom möjlighet till insyn och 
påverkan oavsett kön, ålder eller bakgrund. (2016 s. 10) 
 

I riktlinjerna diskuteras särskilt ungas och studenters flyttbenägenhet. Gruppens 

flyttbenägenheten bedöms som hög vilket påverkar kommunen. I riktlinjerna kommenteras 

kommunens åldersstruktur vilken uttryckts förändras mot en större andel äldre och barn. 

Mängden barn tros komma att öka på grund av att kommunens invånare födda under 90-talet, 

kommer att nå åldern för familjebildning, vilket spåddes ske till år 2018.  

Kommunen menar att det inom vissa grupper råder bostadsbrist. Uppsala kommun anser att det 

behövs brett utbud av bostäder för att möjliggöra goda boendemiljöer i livets olika skeden 

(Uppsala 2016).  

 
6.1.8 Östhammar kommun (2017) 
 
Östhammars riktlinjer är antagna 2017 och består av, en beskrivning av processen bakom 

riktlinjerna, en redogörelse för hur läget ser ut på kommunens bostadsmarknad samt 

prioriteringar för kommunens bostadsförsörjning. Fram till 2025 är kommunens vision att 

befolkningen ökat mellan 500–1000 personer. 

 Före 2012 upplevde kommunen en negativ befolkningstillväxt. Orsakerna till den 

förändrade befolkningstillväxten beskrivs som följer,  
 
Viktiga drivkrafter bakom detta är en ökad flyktinginvandring men också ett stärkt inrikes 
flyttningsöverskott till följd av en lägre flyttbenägenhet bland unga vuxna, ett ökat bostadsbyggande, en 
stark arbetsmarknad med många ersättningsrekryteringar, utbygganden av 288:an samt Stockholm-
Uppsalaregionens starka tillväxt (Östhammar kommun 2017 s.5) 

 
Trots en, vad som beskrivs som, inte markant befolkningsökning, uppger kommunen att det 

råder brist på bostäder.  

I riktlinjerna beskrivs målgruppsspecifika behov för nyanlända, ungdomar och unga 

vuxna, seniorer, funktionshindrade samt ekonomiskt svaga. Även familjer nämns som en 

särskild grupp i riktlinjerna, en grupp som beskrivs som viktigt för att kompensera för 

utflyttningen av ungdomar och unga vuxna,          
För en kommun som Östhammar är det av betydelse att balansera det underskott som ges av flyttrörelsen 
bland ungdomar och unga vuxna med en nettoinflyttning av familjer. Viktigt för kommunen är därför att i 
bred bemärkelse utveckla den egna boendeattraktiviteten för målgruppen, planera för tomtmark i attraktiva 
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lägen samt verka för nyproduktion som kan frigöra en del av det befintliga småhusbeståndet (Östhammar 
kommun 2017 s.11).  

  
Likt andra kommuner i Uppsala län uppger Östhammar kommun i sina riktlinjer att den ökade 

andelen äldre är stor utmaning för kommunen då det ställer krav på exempelvis 

bostadsanpassning. Kommunen prioriterar ett varierande utbud av bostäder för att främja 

flyttkedjor. Främjande av flyttkedjor anses bidra till ett flexibelt och effektivt nyttjande av 

kommunens bostadsbestånd (Östhammar kommun 2017).        
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7. Analys: Det normativa bostadskroppsloppet i Uppsala län 
 

I följande, centrala kapitel diskuteras det empiriska material som studien utgår från, det vill 

säga riktlinjerna för bostadsförsörjning i de åtta kommunerna tillhörande Uppsala län. Som 

tidigare nämnts, tematiserades i det initiala skedet riktlinjernas text i följande teman; 

Bostadsmarknaden som okontrollerbar, Ändamål att växa i invånarantal, bostadskategori, 

kategori människor, binära positioner, Fas/rotation. Dessa teman har sedan studerats utifrån 

WPR-metodens första frågeställning; Hur representeras problemet? Fråga två; vilka 

förantaganden ligger till grund för problemformuleringen? Och slutligen fråga fyra; Vad 

lämnas oproblematiserat i representationen av problemet? Vilka tystnader finns? Kan 

problematiseringen formuleras annorlunda?  

Analysen är strukturerad somså att, först diskuteras Bacchis frågeställning nummer ett, 

hur representeras problemet? Därefter diskuteras fråga fyra i relation till representationen av 

problemet. Resterande del av analysen är uppdelad efter identifierade koncept, vilket motsvarar 

fråga två i Bacchis modell (2009). Tystnader, det vill säga fråga fyra i WPR-metoden, 

diskuteras sedan i förhållande till varje koncept eftersom det upplevdes som följsamt för texten. 

Uppsatsens frågeställningar diskuteras således i detta kapitel genom WPR-metodens 

frågeställningar och det teoretiska ramverket.  

 

7.1 Representationen av problemet: En okontrollerbar bostadsmarknad 
 

Enligt Bacchis modell för policy analys kan denna första frågeställning, hur representeras 

problemet, tydliggöra hur problemet tar form genom policyns problematisering. 

Frågeställningen har framförallt ett klargörande syfte av hur problemformuleringen görs i 

policyn (2009 s. 2). På grund av att denna första frågeställning mest fungerar klargörande, 

diskuteras denna inte i någon större omfattning. 

För att studera hur problemformuleringen tar form i riktlinjerna för bostadsförsörjning 

koncentrerades vid att fokusera på riktlinjernas syftesformulering. Fler av kommunerna 

formulerade syftet genom att återge hur syftet är formulerat i ”lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar”. I lagen framgår att syftet med riktlinjerna är ”att säkerställa goda 

bostäder för kommuninvånare” (SFS 2000:1382). Vissa av kommunerna har utvecklat 

syftesformuleringen ytterligare. En av dessa är Enköpings kommun som diskuterar syftet enligt 

följande,   
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Kommunen kan inte styra utvecklingen på bostadsmarknaden helt och hållet men syftet med detta arbete 

är att med tydliga mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen kunna öka påverkansgraden och driva 

utvecklingen i önskad riktning. (Enköping kommun 2015 s. 5) 

 

Av ovanstående citat beskrivs alltså bostadsmarknaden inte till fullo går att styra. Det är denna 

oförmåga att styra bostadsmarknaden som riktlinjerna syftar till att lös för att, ” […] driva 

utvecklingen i önskad riktning” (Enköping kommun 2015 s. 5).  

Bostadsbrist är ett problem som återkommande diskuteras i kommunernas riktlinjer för 

bostadsförsörjning. I Enköpings kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning beskrivs 

bostadsbristen som orsakad av den ojämna takten mellan bostadsbyggande och 

befolkningsökningen.   

 
Enköping är en del av Mälardalsregionen och tar del av den positiva tillväxt som finns i regionen. Samtidigt 
delar kommunen regionens problem med ökad bostadsbrist. Befolkningsökningen och bostadsbyggandet 
har under de senaste decennierna inte vuxit i samma takt, vilket resulterat i en ansträngd regional 
bostadsmarknad. (Enköping kommun 2015 s. 31)   

 

Av citatet ovan menar jag, att problemet med bostadsbrist i viss mån formuleras som 

okontrollerbart. Där bostadsmarknaden beskrivs som okontrollerbar och bostadsbristen som 

orsakad av att ”befolkningsökning och bostadsbyggande… inte vuxit i samma takt”.   

 Den feministiska geografin har fokuserat på att visa hur den fysiska miljön är socialt 

konstruerad och hur maktstrukturer ständigt medverkande i denna process (Nelson & Seager 

s.3–4). Detta menar jag kan synliggöras genom orsaksbeskrivningen av bostadsbristen som 

befolkningsökning utan tillräckligt bostadsbyggande. Att applicera ovanstående feministisk 

kritik på beskrivningen av bostadsbristen kan synliggöra hur maktstrukturer tar sig in i den 

fysiska miljön, det vill säga fördelningen av bostäder. Beskrivningen av bostadsbristen i 

Enköpings kommun är också intressant att diskutera utifrån vad Listerborn skriver om den 

skeva fördelningen av bostäder snarare än absolut brist (2019 s. 27, 29). Listerborn poängterar 

hur den svenska bostadsmarknaden främst är tillgänglig för det sammanboende paret med få 

barn och god ekonomi (2019 s. 276). Med grund i detta skulle därmed kunna hävdas att 

bostadsbristen inte enbart är orsakad av ojämn takt av bostadsbyggande.  

Molina diskuterar hur den höga abstraktionsnivå som bostadsförsörjningen grundar sig i med 

fokus på exempelvis statistik utifrån imaginära målgrupper. Denna praktik, menar Molina 

bidrar till att osynliggöra kroppars verkliga erfarenhet av hemmet (2007 s. 8). I riktlinjerna 

diskuteras bostadsbristen utifrån bristen på bostäder, inte utifrån människors brist på hem. Detta 

menar jag följer ett liknande spår som det Molina hävdar (2007 s. 8). Genom att diskutera 
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bostadsbristen utifrån den fysiska bristen på bostäder, osynliggörs att bristen på bostäder 

faktiskt innebär att människor har brist på hem.     

 

7.1.2 Vad lämnas tystat i representationen av bostadsmarknaden och bostadsbristen? 
 

Av WPR-metodens första frågeställning kring hur problemet formuleras i policyerna kunde 

synliggöras att oförmågan att kontrollera bostadsmakranden var förekommande, exempelvis 

genom föregående citat från Enköpings kommun.  

Genom att beskriva bostadsmarknaden som okontrollerbar menar jag att ett antal saker lämnas 

oproblematiserade som kan belysas genom WPR-metodens tredje frågeställning, Vad lämnas 

oproblematiserat i representationen av problemet? Vilka tystnader finns? Kan 

problematiseringen formuleras annorlunda?  (Bacchi 2009 s.12, min översättning). Dessa 

tystnader kan också de diskuteras utifrån feministisk kritik mot geografin och 

samhällsplaneringen.  

Exempelvis menar Molina (2007 s.8) och Madigan, Munro och Smith (1990), att 

bostadsbyggande traditionellt skådats som något statiskt och avskilt från mänsklig aktivitet, där 

bostadsdiskussionen centrerar kring den faktiska bostaden snarare än människorna som inhyser 

den. Problematiseringen som jag menar formuleras, att det inte har byggts bostäder i den takt 

som invånarna har ökat, kan förstås som en separering av byggandet av bostäder från mänsklig 

aktivitet och osynliggör därmed länken däremellan.  I Heby kommuns riktlinjer framgår att 

bostadsmarknaden, ”saknar till sin natur ett normalläge. Utbudet och efterfrågan kan aldrig 

matcha helt” (Heby kommun 2018 s. 9). Heby kommuns bostadsbestånd beskrivs som, ”under 

hård belastning” (Heby kommun 2018 s. 15).  

Att bostadsmarknadens beskrivs som oförenlig att matcha utbud och efterfrågan menar 

jag även det går att tolka som en separering av bostadsmarknaden från mänsklig aktivitet, likt 

vad feministisk kritik har lyft (Molina 2007; Madigan, Munro & Smith 1990).  

Knivsta kommun antar en liknande hållning där en separering av bostadsmarknaden och 

mänsklig aktivitet kan synliggöras. Särskilt intressant är det att kommunen uttrycker att 

utmaningen är att inte drabbas av ”växtvärk”. Begreppet växtvärk resonerar jag, är en 

beskrivning av bostadsbrist som ett naturligt tillstånd.  

Utmaningen för Knivsta kommun är att inte drabbas av ”växtvärk” och att utbudet av bostäder och 
kommunal service på så sätt inte är tillräckligt för att möta den efterfrågan och det behov som en ökande 
befolkning innebär (Knivsta kommun 2016 s. 2).  
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Icke-förmågan att styra bostadsmarknaden är även intressant att analysera utifrån det Listerborn 

belyser om hur den marknadsbaserade bostadsmarknaden trycker ut människor med svagare 

ekonomi från bostadsmakranden för att upprätthålla dess system (2019 s.23). Genom att 

formulera bostadmarkanden som okontrollerad och som avskild från mänsklig aktivitet 

osynliggörs hur uttryckandet av ekonomiskt svagare personer är en aktiv process. Istället 

formuleras detta som en oundviklig konsekvens av den okontrollerbara bostadsmarknaden, av 

dess naturläge.  

  I Östhammars kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen uttrycks dock, i motsats till 

det ovanstående beskrivna om bostadsmarknadens som avskild människan att, 
 

Bostadsbyggande är en förutsättning för att realisera tillväxt. Det är ingen slump att Östhammar är den 

tätort som vuxit mest 2010–2015, utan kan relateras till ett ökat bostadsbyggande. För livskraftiga tätorter 

med tillgång till service är det viktigt med en utveckling på bostadsmarknaden (Östhammar kommun 2017 

s.6).  

 

Citatet är intressant eftersom det i citatet uttrycks att bostadsbyggande är en förutsättning 

befolkningstillväxt, där människan kan förstås som en central del av detta. En liknande hållning 

presenteras även i Älvkarleby kommuns riktlinjer där det framgår följande, först ”formar vi 

våra samhällen sen formar dem oss” (Älvkarleby kommun 2015b s. 1). Jag menar att dessa 

ovanstående citat är viktigt att notera eftersom det visar på en motstridig bild jämfört med den 

som beskrivs i början av kapitlet där bostadsmarknaden separeras till stora delar från mänsklig 

aktivitet. Motstridigheten är viktig att notera i relation till den queerteoretiska och feministiska 

kritiken mot geografin för sin positivistiska förståelse den fysiska miljön (Knopp 2007; Molina 

2007). En kritik som jag menar är möjlig att applicera även på riktlinjerna för 

bostadsförsörjning. De två senaste citaten visar dock att kritiken är tillämpar i olika utsträckning 

i de olika kommunerna. Ovanstående analys visar på att en viss tendens till positivistisk 

förståelse kan tolkas in i representationen av bostadsbrist i kommunernas riktlinjer för 

bostadsförsörjning.  

 

7.2 Koncept och kategorier 
 
I följande centrala sektion av analysen diskuteras WPR-metodens andra frågeställning, vilka 

förantaganden ligger till grund för problemformuleringen? (Bacchi 2009 s. 4, min 

översättning). För att undersöka vilka typer av förantaganden som görs i riktlinjerna för 

bostadsförsörjning och diskutera hur dessa förhåller boende, genus och sexualitet fokuserades 
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vid att notera vilka ord och koncept som återkommande används i policyerna och att 

dekonstruera dessa. Bacchi menar att särskilt viktigt för att avtäcka antagande, är att fokusera 

vid förekomsten av binära uttryck, koncept och kategorier (2009 s. 4–9). Detta kapitel fokuseras 

vid att identifiera återkommande koncept i materialet och avtäcka de förantaganden som 

koncepten bygger på. WPR- metodens fjärde frågeställning diskuteras också i detta kapitel i 

förhållande till varje identifierade koncept. Det vill säga frågan, vad lämnas oproblematiserat 

i representationen av problemet? Vilka tystnader finns? Kan problematiseringen formuleras 

annorlunda? (Bacchi 2009 s.12, min översättning) 

 

7.3 Konceptet: särskilda grupper  

Diskussionen om hur bostadsbehovet ser ut, förekommer oftast vid diskussion om bostad för 

så kallade särskilda grupper. Begreppet, särskilda grupper förekommer ursprungligen i lagen 

om bostadsförsörjning där det framgår att,  

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar (Lag 2013:866 i SFS 2000:1383).  

Att lagen om kommunernas bostadsförsörjning uttrycks att bostadsbehovet för särskilda 

grupper ska beskrivas i riktlinjerna (SFS 2000:1383). Detta innebär att fokusen att beskriva hur 

särskilda gruppers bostadsbehov ser ut är tydligt och återkommande i kommunernas riktlinjer. 

Därför ska begreppet särskilda grupper diskuteras i följande sektion som ett identifierat 

koncept.  

I Heby kommuns riktlinjer beskrivs särskilda grupper på bostadsmarknaden som ”unga 

vuxna och studenter, äldre, personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt svaga grupper och 

nyanlända” (Heby kommun 2018 s. 24). Vidare framgår i Heby kommun att bostäder för dessa 

särskilda grupper bör lokaliseras till vissa delar av kommunen enligt citat nedan.  

 
Bostäder som är riktade mot särskilda grupper ska lokaliseras till Heby i söder och Östervåla i norr där det 

finns tillgång till samhällsservice och goda kommunikationer (Heby kommun 2018 s. 2). 
 

Foucault beskriver hur staten utövar kontroll över materiell för välstånd och därigenom styr 

människan (1991 s 92,100, 102). En trygg bostad är i allra högsta grad en förutsättning för gott 

välstånd. Av citatet ovan, från Heby kommun menar jag att Foucaults (1991 s. 92,100,102) 

teori om styrning genom kontroll av välstånd kan appliceras. Styrningen handlar inte enbart om 
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tillgång till bostad, utan också vart bostaden ska lokaliseras. Av citaten framgår att bostäder för 

de så kallade särskilda grupperna ska styras till vissa delar av samhället.  

 Styrningen av dess bostäder till vissa delar av samhället är också intressant i förhållande 

till det som Frisch uppmärksammar hur samhällsplaneringen delar upp samhället i olika 

bostadszoner. En uppdelning som Frisch menar har en heterosexistisk grund där 

bostadsområden för barnfamiljen separeras från bostadsområden för andra levnadsformer 

(2002 s. 206). 

  I Knivsta kommun framkommer en liknande beskrivning av vems boendebehov som 

beskrivs särskilt,  

 
Den eller de grupper som av Knivsta kommun anses ha särskilt svårt att få tillgång till en bostad i 
kommunen är ungdomar, studenter, flyktingar vilka har fått uppehållstillstånd och ska bosätta sig 
permanent i kommunen samt medelålders äldre som vill flytta till en mindre bostad (Knivsta kommun 2016 
s. 6).  
 

De som med andra ord utgör den så kallade särskilda gruppen är med andra ord de som har 

svårt att få tillgång till den marknadsbaserade bostadsmarknaden.  

Konceptet särskilda grupper är intressant i förhållande till vad Göransson uttrycker om 

bostadsutformningen som planerad utifrån normkroppen och det ordinära sättet att bo (2014 s. 

23). Genom att benämna gruppen som särskild, menar jag att gruppen som särskild i förhållande 

till bostaden och bostadsmarknaden. Följer vi Göransson kan vi spekulera kring om dessa 

kroppar som antas utgöra särskilda grupper då tvingas leva som avvikare i sitt eget hem (2014 

s.23).  

Detta illustreras särskilt i följande citat från Älvkarleby kommun där den äldre och 

funktionshindrades bostadsbehov beskrivs ha ett särskilt boendebehov för att ha ett fungerande 

vardagsliv som inte består av besvärliga hinder. Dessa besvärliga hinder, menar jag kan förstås 

som ett uttryck för att vara en avvikare i sitt eget hem.  
 
Äldre och funktionshindrade har ofta särskilda behov när det gäller boendet. Om ordinarie bostäder och 
boendemiljöer funktionsmässigt är anpassade för ett fungerande vardagsliv, där så många som möjligt kan 
ta sig fram i hemmet och i närmiljön utan att stöta på besvärliga hinder, minskar behovet av särskilda 
boendelösningar. Ibland är det emellertid inte tillräckligt med en tillgänglighetsanpassad fysisk miljö. Vi 
kan behöva erbjuda olika boendestödjare insatser till kommuninvånare som av olika anledningar har svårt 
att klara av att bo helt på egen hand (Älvkarleby kommun 2015b s. 3). 

 

Jag undersöker också vad definitionen av behov är enligt svensk ordbok eftersom det är ett 

vanligt förekommande ord när bostaden för särskilda grupper diskuteras i riktlinjerna. Enligt 

svensk ordbok (2021a) är definitionen av behov, ”inneboende krav på upphävande av en viss 

brist” (2021a). Det kan, menar jag, läsas som att särskilda grupper på något sätt anses inneha 
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en brist i förhållande till bostaden och bostadsmarknaden. Är då, att inneha ett behov lika med 

att bo som en icke-normativ kropp? Kan detta förklara varför just dessa grupper diskuteras i 

förhållande till behov och inte efterfrågan som tenderar att beskriva den ordinära 

bostadsmarknaden, då deras upphävande av brist, är upphävande av en brist av en normativ 

kropp. Den kropp som bostaden och bostadsmarknaden är utformad efter (Göransson 2014 s. 

23). McKeithen diskuterar hur bostaden utgör en form av reglering av människokroppen där 

exempelvis funktionsförmåga, klass och etnicitet är del av differentieringen (2017 s.125). Jag 

menar att konceptet särskilda grupper, kan utgöra ett exempel på denna reglering.         

 

7.3.1 Vad lämnas tystat i konceptet särskilda grupper? 
 
Av tidigare sektion kan konstateras att konceptet särskilda grupper anses förknippas med vissa 

typer av kroppar och deras möjlighet till ett gott boende. Vanligen antas äldre, personer med 

funktionsvariation, ungdomar, nyanlända och personer med svag ekonomi utgöra denna 

särskilda grupp.   

När fokus skiftas till vad som faktiskt särskiljer den särskilda kroppen från den vanliga 

kroppen är detta något som är tystat. Kropparna antas vara definierbara i sig själva på något vis. 

Utifrån krip-teori kan denna icke-definiering diskuteras som att det i själva verket är 

tvångsmässiga funktionsnormen som skapar avvikaren (McRuer 2006 s.2). Genom att följa den 

förståelsen kan det teoretiseras att det är bostadsmarknaden i sig självt som skapat behovet av 

bostäder för särskilda grupper. Det vill säga, genom att bostadsutformning och 

bostadsmarknaden utgår från normkroppen skapas detta särskilda bostadsbehov för den kropp 

som tillskrivs som avvikande. I nästkommande citat från Uppsala kommuns riktlinjer diskuteras 

hur bostadsbehovet ser ut dels på bostadsmarknaden i stor och, dels för särskilda grupper.  

 
I kommunens största tätort Uppsala finns det ett underskott av bostäder medan det i övriga delar av 
kommunen råder bättre balans mellan efterfråga och utbud. Underskottet består av samtliga boendestorlekar 
och upplåtelseformer och underskottet bedöms kvarstå på längre sikt. Underskottet av bostäder gäller även 
utbudet av bostäder för särskilda grupper i kommunen. Det är ett underskott på bostäder avsedda för 
nyanlända, studenter, unga vuxna, särskilt boende för äldre och boende för personer med 
funktionsnedsättning enlig LSS och SoL. (Uppsala kommun 2016 s. 6)  

 

När det gäller äldre och funktionsvarierade kan deras behov av en avsedd bostad ha att göra 

med att utformningen av bostaden är gjord efter den normfunktionella kroppen, såsom 

Göransson uttrycker (2016 s. 23). Som kan läsas i citatet ovan från Uppsala kommun, beskrivs 

att ”det är ett underskott på bostäder avsedda nyanlända, studenter, unga vuxna, äldre och 

personer med funktionsnedsättning”. I citatet kan ett antal tystnader identifieras. Det diskuterats 
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inte varför just dessa grupper antas behöva en avsedd bostad och inte heller varför det råder 

underskott på just dessa bostäder.  

Som diskuterat tidigare menar Frisch att samhällsplaneringen i stort är ett heterosexuellt projekt 

där boendet för den heterosexuella barnfamiljen premieras. Möjligen skulle detta kunna 

förklara det beskrivna underskottet på särskilda boenden (2002 s. 256). Eftersom bostaden 

avsedd för särskilda grupper inte är ett boende skapat för barnfamiljen. Även Watson fann i sin 

studie, att särskilda boendebehoven som inte utgjorde boende för kärnfamiljen, tillgodoses först 

när boende för barnfamiljen var säkrad (1986).  

I ovanstående citat framgår att det råder underskott på bostäder generellt och att det råder 

underskott på bostäder för särskilda grupper (Uppsala 2016 s.6). Utifrån Watsons teori skulle 

underskottet på bostäder för särskilda grupper kunna förklaras genom att det också råder 

underskott på bostäder generellt. Dessa generella bostäder menar jag kan läsas som bostäder 

för barnfamiljen. Om särskilda boenden prioriteras först när bostäder för barnfamiljen är 

tillgodosedd innebär det att det råder brist på bostäder för särskilda grupper, när det råder brist 

på bostäder för barnfamiljen. Watson poängterar att de bostadsbehovet som inte utgör behov 

för den heterosexuella barnfamiljen, vanligt förekommande beskrivs i termer som just särskilda 

(1986 s.11–12). 

 

7.4 Koncepten: åldersstruktur, livsfaser och familjeliv 
 
Hur bostadsförsörjningen bör ser ut antas enligt riktlinjerna kunna förutspås genom att studera 

kommunernas förutspådda befolkningsförändring. I Knivsta kommuns riktlinjer för 

bostadsförsörjning, kallas detta för ett behovsperspektiv.   

 
För att belysa bostadsförsörjningen utifrån ett behovsperspektiv så följer nedan Knivsta kommuns 
befolkningsutveckling- och prognos, samt befolkningsförändringar (Knivsta Kommun 2016 s. 11) 

 

Behovsperspektivet utgår från befolkningens åldersstruktur. Planering och prioritering inom 

bostadsförsörjningen görs därmed utifrån befolkningens förväntade bostadsbehov. Fokusen vid 

kommuninvånarnas ålder kan synliggöras att policyn gör ett antagande om att kroppens ålder 

är en avgörande faktor för boendebehovet. Ett illustrativt exempel på detta är Tierps riktlinjer 

för bostadsförsörjning där bostadsbehovet beskrivs utifrån olika livsstilsgrupper, baserat på 

åldersuppdelningen 18–24 år, 25–44 år, 45–65 år samt över 65 år. Åldersgruppen 25–44 år 

beskrivs som följer.  
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[…] Kallas ibland för etableringsåldern och under denna tid i livet söker man efter ett boende som är 
anpassat efter ett familjeliv med barn. Det börjar dock bli vanligare med singelhushåll och barnlösa hushåll. 
För denna grupp är det viktigt att det finns tillgång till småhus i olika prisklasser. Det bör även finnas 
hyresrätter och bostadsrätter för singelhushåll, parhushåll och hushåll som blivit berörda av separation 
(Tierp Kommun 2013 s. 8).  

Åldersspannet mellan 25–44 år, beskrivs alltså som den ålder som inbegriper förväntningar 

kring barnafödande och familjeliv och väntas ha påverkan på kroppens boendesituation.  

Butler diskuterar i Gender Trouble (1990) hur performativiteten av kön/genus sker genom 

upprepade imitationer av kön/genus. Det performativa i kön/genus ger upphov till ständig 

förändring och uppluckring av kön/genus som aldrig helt förkroppsligas eftersom ett original 

inte finns (Butler 2015 s. 110, 140–141). De åldersbundna förväntningarna i citatet ovan menar 

jag kan förstås som ett uttryck för de förväntningarna av kön/genus som Butler (1990) 

diskuterar som det performativa i kön/genus. I citatet från Tierps kommun diskuteras inte 

kön/genus, däremot diskuteras familjeliv med barn vilket kan innehålla en idé om den 

heterosexuella familjen, även om så inte måste vara fallet. Den heterosexuella normen, menar 

Butler förutsätter en binär uppdelning av kön/genus (1990 s. 73, 75).  

Butler diskuterar inte ålder som en del av det performativa könet/genuset men det kan 

rimligen antas att, hur kön/genus görs också är styrt av åldersdiskursen. Siverskog har visat på 

att ålder är avgörande för hur normer kring barnafödande och familjeliv kommer till uttryck 

(2016). Dessa åldersbundna normer kommer till uttryck i Uppsala kommun och Östhammar 

kommun när nittiotalisternas familjebildning diskuteras enligt nedan.   

Barn i förskoleålder ( 1-5 år) kommer att börja öka när nittiotalisternas familjebildning får genomslag runt 
år 2018. Barn i grundskoleålder (6-15 år) förväntas även öka kraftigt i 5 (17) kommunen de närmaste åren, 
med drygt 800 personer per år för att sedan avta något efter år 2017. Ökningen beror på de stora 
barnkullarna under 00-talet men även en ökad inflyttning av åldersgruppen (Uppsala kommun 2016 s. 4-
5).  
Som redan konstaterats är småhusboende kommunens starkaste nisch och efterfrågan kan förväntas öka när 
90-talisterna kommer in i de familjebildande åldrarna. Detta gäller inte minst på pendlingsavstånd till 
Uppsala, där ombyggnationen av 288:an för med sig nya möjligheter (Östhammar kommun 2016 s. 12).  

Ahmed menar att olika kroppar orienterar sig olika i den fysiska miljön på grund av hur miljöns 

objekt, och rum är fyllda med mening. En mening som skapar dess form, en form som skapar 

olika möjligheter för olika kroppar (2006 s. 2, 5, 57, 51–52). Jag menar att bostaden kan förstås 

som ett sådant objekt fyllt med mening som styr människans orientering. Detta hörsammar med 

Göransson diskussion om bostadsutformning som en del av samhällets normskapande process 

kring hur människor bör bo (2014 s.24).   

Citaten som presenteras i denna sektion menar jag kan synliggöra att de bostäder som 

beskrivs i riktlinjerna för bostadsförsörjning är fyllda med meningar redan innan de har fysisk 
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form. På grund av kommunernas förväntningar om familjebildning prioriteras vissa typer av 

bostäder för vissa typer av levnadsformer, den anpassad för familjeliv.  

Genom Ahmed (2006 s. 59–60) kan vi förstå att kroppens varande i förhållande till 

rummet styrs av de strukturer som tidigare kroppar utfört i rummet. Strukturer som dessa 

kroppar upprepade då. Jag menar att de riktningar som Ahmed menar präglar människan, 

uttrycks i de beskrivningar av boendebehov som uttrycks i riktlinjerna för bostadsförsörjningen.  

I riktlinjerna är livsfaser och skeden i livet vanligt förekommande uttryck. Vilken fas eller skede 

kroppen befinner sig i livet väntas styra hur kroppens boendebehov ser ut. Exempelvis enligt 

följande från Enköping och Tierps kommun.  

Hållbar miljö̈ och energi ingår som en självklarhet i allt samhällsbyggande. Det finns attraktiva 
boendeformer i hela kommunen som utgår från de behov som finns i olika faser i livet (Enköping Kommun 
2015 s.9).    

Bostadsförsörjningsplanering handlar inte enbart om att alla ska ha en bostad, det ska också̊ vara en bostad 
som motsvarar de behov individen eller hushållet har i olika skeden i livet (Tierp Kommun 2013 s.16).  

 

Diskussionen om fas eller skede, indikerar att mänskliga kroppar förväntas röra sig i ett visst 

mönster i förhållande till bostadsutformning, där reproduktion beskrivs som ett moment och 

kan förstås som ett uttryck för Ahmeds teori om den heterosexuella livslinjen (2006 s.15–16). 

Den heterosexuell livslinjen upprepas i relationen mellan rummet och dess inneboende kroppar. 

Repetitionen skapar instruktioner för hur kropparna ska agera i rummet. I repetitionen 

förkroppsligas instruktionerna, den repetitiva linjen osynliggörs och linjens förtryckande 

principer fortsätter. Siverskog utvecklar Ahmeds argument kring linjärt heteronormativt 

livsmönster. Ett normativt livslopp som är präglat av normer kring heterosexualitet och ålder, 

vilket följer ens tillskrivna kön/genus (2016 s.15). Därmed kan antas att idéen om fas eller skede 

som uttrycks i riktlinjerna innehåller normer kring dels sexualitet, dels kön/genus. 

Livslinjens slutdestination, då den fulländas, beskriver Ahmed, vara genom reproduktion. 

Reproduktionen är den gåva som förväntas ges för den trygghet livslinjen bringat kropparna, 

en trygghet som inte är för alla kroppar (Ahmed 2006 s. 16, 18). Att reproduktion är en 

betydande faktor vid bostadsförsörjningen framgår särskilt i Håbos kommuns riktlinjer enligt 

följande.  

 
När stockholmaren går in i en ny familjebildande fas i livet och börjar söka efter en större bostad i form av 
villa eller radhus söker sig denne till Bålsta just på̊ grund av de goda kommunikationerna mot Stockholm 
och de attraktiva bostadspriserna (Håbo Kommun 2014 s 7.) 
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Av citatet uttrycks alltså att kroppar förväntas nå den familjebildande fasen och detta förväntas 

påverkar hur kropparna önskar att bo.     

I förhållande till Ahmeds (2006 s. 16) teori om reproduktion som den heterosexuella livslinjens 

slutdestination blir det intressant att återgå till Tierps kommuns beskrivning av 

etableringsåldern, ” […] under denna tid i livet söker man efter ett boende som är anpassat efter 

ett familjeliv med barn” (Tierp Kommun 2013 s.8). Jag menar att det är intressant att för denna 

åldern, som förväntas innehålla reproduktion beskrivs som just etableringsåldern.   

Enligt Svenska Akademiens ordbok är ordet etablera, synonymt med att fastställa, uppställa 

(1922). Jag läser etableringsåldern, och hur begreppet beskrivs i förhalande till reproduktion, 

det vill säga familjeliv med barn, som ett uttryck för den gåva Ahmed menar att människan 

förväntas ge, en förväntning som uttrycks genom social press. Det går att läsa, genom Ahmeds 

teori om heterosexuella livslinjen, att etableringsåldern, sker när den heterosexuella linjen har 

nått sin slutdestination, det är då kroppen, blir etablerat, blir fastställd (2006 s. 18, 21). 

I likhet med detta uttrycker Siverskog (2016 s.124) att den heterosexuella 

familjebildningen uppfattades som betydelsefullt för upplevelsen av att bli fullkomlig och 

begriplig som kropp. Alltså etablerad och fastställd, vilket sker i relation till heterosexuella 

normer. Siverskog uttrycker att den reproduktiva pressen återigen gör sig tillkänna senare i livet 

när förväntningar om barnbarn blir aktuellt (2016 s.121).  

I Tierps kommuns riktlinjer blir detta tydligt, det vill säga att pressen mot att följa den 

heterosexuella livslinjen skiftar beroende av kroppens ålder. I Tierps riktlinjer för 

bostadsförsörjning då boendemönstret för åldersgruppen 45–65 år ska beskrivas uttrycks ett 

antagande om barnbarn, vilket också förväntas påverka valet av bostad. 

 
Denna åldersgrupp är stor och förväntas bli större. Åldersgruppen har oftast ett relativt billigt boende då de 
redan avbetalat småhusen. Åldersgruppen har ökade krav på bostäderna till exempel med mer service i 
närheten. Många av de äldre som flyttar letar bostad nära barn och barnbarn, vilket i vissa fall betyder att 
de söker bostad i andra kommuner (Tierp Kommun 2013 s.8). 
 

7.4.1 Vad lämnas tystat i koncepten ålder, livsfaser och familjeliv? 
 
Vid diskussionen om koncepten livsfaser och åldersstruktur som återfinns i riktlinjerna 

beskrivs som sagt hur bostäder ska täcka upp behov i olika faser av livet, vilket tidigare i 

analysen diskuterats som ett uttryck för att kroppar förväntas färdas i en likartad riktning mot 

familjeliv med barn. Dessa förväntade faser och dess riktning mot familjelivet lämnas 
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odiskuterat i policyerna. Att kropparna förväntas följa en liknande riktning lämnas därmed 

oproblematiserat i riktlinjerna och tas med andra ord förgivet. 

 Denna tystnad menar jag kan förstås genom Foucaults teori om hur makt utgör ett 

mångfacetterat system genom moral och normer som skapar självstyrande subjekt (1991 s. 87, 

91–92). Jag menar att beskrivningen av livsfaser utgör förväntningar och kan skapa 

självstyrande subjekt i enlighet med dessa. I Enköpings kommun och Tierps kommun framgår 

följande,  
 
Det finns attraktiva boendeformer i hela kommunen som utgår från de behov som finns i olika faser i livet. 
(Enköping Kommun 2016 s. 9) 
 
Bostadsförsörjningsplanering handlar inte enbart om att alla ska ha en bostad, det ska också̊ vara en bostad 
som motsvarar de behov individen eller hushållet har i olika skeden i livet (Tierp Kommun 2013 s.16).  
 

Betydelsen av uttrycket, fas, är enligt Svensk ordbok en ”delperiod inom ett förlopp som är 

naturligt avgränsad genom sitt innehåll” (2021b). Ordet skede, följer ett liknande tema, det vill 

säga, ”avgränsad tidsperiod som ofta kännetecknas av typiskt händelseförlopp” (Svensk 

Ordbok 2021c). I riktlinjerna för bostadsförsörjning menar jag att begreppet fas och skede, 

genom att titta på ordens ursprungliga definition, kan läsas som att människokroppar förväntas 

befinna sig i olika avgränsade perioder av livet, men där kropparna förväntas färdas i en likartad 

riktning.  

Som tidigare diskuterats argumenterar Ahmed att kroppar pressas till att följa den 

heterosexuella livslinjen (2006). En liknanden tendens menar jag återfinns i 

bostadsförsörjningen genom uttrycken livsfaser och livsskeden. Idéen om livsfaser möjliggör 

vissa typer av bostadsformer för vissa kroppar vilket materialiserar pressen i den heterosexuella 

livslinjen. Detta hörsammar med Göranssons diskussion att livets bostad startar med en mindre 

ungdomsbostad följt av den (heterosexuella) familjebostaden. Göransson argumenterar att det 

är en form av disciplinering av människans möjlighet att bo (2014 s.25). Vidare lämnas det 

också tystat vilka boendeformer som finns tillgängliga utanför dessa livsfaser. Vad händer om 

en kropp är ur fas, vilka boendemöjligheter finns för denna kropp?   

Vid genomgången av vilka koncept som var vanligt förekommande i riktlinjerna 

identifierades som sagt att det återfanns ett fokus på barnfamiljen. I citatet nedan från 

Östhammar kommun uttrycks att familjen är en prioriterad målgrupp för kommunens 

bostadsförsörjning.   
 
Familjer är en viktig målgrupp som behöver prioriteras. 1990-talisternas familjebildning förväntas innebära  
en ökad efterfrågan på småhus, där kommunen kan utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden i ett regionalt 
perspektiv. Utbudet av tomter för villor och radhus i serviceorterna behöver öka, framför allt på 
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pendlingsavstånd till Uppsala, och beredskap finnas inom barnomsorg och skola för ett växande underlag. 
Som del i denna ambition bör särskild uppmärksamhet ägnas behovet av insatser för att öka den upplevda 
boendeattraktiviteten bland flickor/kvinnor (Östhammar kommun 2016 s.17). 

  

Barnfamiljen beskrivs ofta som viktiga i dokumenten. Däremot diskuteras sällan Kön/genus 

och sexualitet i riktlinjerna, det tystas. Men genom att använda sig av Foucault och Butler kan 

förstås att uttrycket barnfamilj är präglad av en sexuell norm och binär uppdelning av 

kön/genus, även om den lämnas osagd. Sexualitet regleras genom insocialisering av normer om 

sexualitetens rätta varande. Butler utvecklar teorin genom begreppet den heterosexuella 

matrisen som Butler menar förutsätter en binär uppdelning av kön/genus (Foucault 1990 s. 58–

59, 109; Butler 1990 s. 73, 75). Följande citat från Östhammar kommun är ett av de fåtal fall 

där det illustreras tydligt att idéen om barnfamiljen är präglad av idéer om kön/genus.   

 
Könsmässigt är det viktigt att notera att det finns fler män än kvinnor i de flesta åldersgrupper i kommunen, 
förutom i åldrarna 80 år och äldre där kvinnorna till följd av en högre medellivslängd är fler. Totalt uppgick 
skillnaden mellan könen till 596 individer år 2016, då 11 209 pojkar/män och 10 613 flickor/kvinnor var 
bosatta i kommunen. Framför allt i åldrarna 15–25 år finns ett underskott på flickor/kvinnor, vilket inverkar 
på familjebildningen och barnafödandet i kommunen (Östhammar kommun 2017 s. 7).  
 

För samma tema har Östhammar kommun också en graf i riktlinjerna som dem gett rubriken, 

”Antal män per kvinna i olika åldersgrupper” (Östhammar kommun 2016 s. 6). Utifrån dessa 

citat kan förstås att även om familjebildningen inte uttalat beskrivs som en heterosexuell kan 

en sådan norm läsas in.   

Av Östhammars (2017) problematisering av kommunens underskott av kvinnor och dess 

relationen till familjebildning, kan alltså synliggöras att förståelsen av familjen utgår från att 

vara en heterosexuell sådan. I resterande kommuners riktlinjer är barnfamiljen närvarande, men 

utan att diskutera hur den är formerad. Exempelvis enligt följande citat från Uppsala kommun,  

 
Barn i förskoleålder (1-5 år) kommer att börja öka när nittiotalisternas familjebildning får genomslag runt 
år 2018. Barn i grundskoleålder (6–15 år) förväntas även öka kraftigt i kommunen de närmaste åren, med 
drygt 800 personer per år för att sedan avta något efter år 2017. Ökningen beror på de stora barnkullarna 
under 00-talet men även en ökad inflyttning av åldersgruppen (Uppsala kommun 2016 s. 4–5). 

 
Av citatet från Uppsala kommun beskrivs hur åldersgruppen, nittiotalister, förväntas bilda 

familj med barn. Tystat i citatet är hur en barnfamilj väntas se ut. Följs Foucaults teori om 

reglering mot en politisk konservativ sexualitet för att säkra folkmängd och arbetskraft kan 

teoretiseras att det är den heterosexuella familjebildningen som antas i citatet, även om det 

lämnas osagt (Foucault 2002 s. 58–59, 109).  
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7.5 Koncepten: den goda flyttkedjan och inlåsningseffekt 
 

En annan återkommande diskussion i riktlinjerna är den att flyttkedjor behöver främjas, i citatet 

nedan återfinns ett illustrerande citat från Älvkarleby kommun om vad som definierar en 

flyttkedja.   

 
En flyttkedja startar normalt i samband med nyproduktion av bostäder. Exempelvis skulle nyproduktion av 
ett äldreanpassat boende kunna starta en flyttrörelse som i slutänden innebär att det flyttar in barnfamiljer 
och unga i de villor och lägenheter som äldre väljer att flytta ifrån (Älvkarleby kommun 2015b s. 14).    
   

I ovanstående citat beskrivs flyttkedjan, som den omflyttning av hushåll, det vill säga 

människor, som sker då en äldre person flyttar till ett äldreanpassat boende.  En förväntad 

effekt av detta uttrycks vara att den äldre personen lämnar över sin bostad, till barnfamiljen 

eller unga.  

Begreppet flyttkedja, menar jag, återigen kan förstås som att kroppar förväntas flytta 

sammanhängande och likartat med tydliga positioner som återföljer varandra. Jag menar att 

dessa tydliga positioner kan förstås och läsas som, de så kallade livsfaserna eller livsskede som 

diskuterades i föregående koncept. Även begreppet flyttkedja tycks, som livsfaserna, vara 

knutet till en diskurs om familjeliv som kan diskuteras utifrån Ahmeds (2006) teori om den 

heterosexuella livslinjen och Siverskogs (2016) teori om det normativa livsloppet.  

I Tierps kommun uttrycks en önskning om att äldre ska flytta för att frigöra villor för 

yngre familjer som i annat fall riskerar att bosätta sig på andra orter.  
 
Enligt den fördjupade granskningen av resultaten som framkom i olika enkätundersökningar och 
medborgardialoger i förstudien ”Från villa till vad- bostadsbehov för äldre”, har företaget M & Q i Västerås 
gjort bedömningen att i det korta perspektivet finns det behov av 25-30 nya lägenheter och hälften av dem 
bör byggas i Tierps tätort. Men att behovet kan vara upp till 100 lägenheter. 70 % av den äldre befolkningen 
bor i villa, dessa behöver frigöras för yngre familjer, annars finns risk att de bosätter sig på andra orter 
(Tierp kommun 2013 s. 18) 
 

Det finns dock exempel som uttrycker att en främjad flyttkedja inte enbart är till för att skapa 

fler boendemöjligheter för barnfamiljen. I Håbo kommun uttrycks exempelvis att flyttkedjor 

syftar till att möjliggöra bostäder för grupper som annars har svårt att få tillgång till en bostad.  
  
Det råder i dagsläget brist på bostäder för ungdomar i Håbo kommun. Det beror generellt på att det saknas 
små och kostnadseffektiva hyresrätter. Unga vuxna ställs ofta inför valet att bo kvar hemma eller flytta ut 
från kommunen för att söka eget boende. Idag saknas det särskilda ungdomsbostäder i Håbo men 
kommunen vill istället satsa på att bygga små, centrumnära hyresrätter. Detta underlättar flyttkedjor genom 
att frigöra bostäder i det äldre hyresrättsbeståndet (Håbo kommun 2015 s. 9) 
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Ahmed diskuterar hur ett objekt skapas och utformas efter en specifik mänsklig aktivitet, utförd 

av en viss typ av kropp (2006 s. 50–52, 59–60).  Genom detta möjliggörs och privilegieras 

särskilt vissa typer av mänsklig aktivitet och vissa typer av kroppar att utföra aktiviteten.  

Det ansedda behovet, att främja flyttkedjor, menar jag kan förstås som att vissa bostäder 

är skapade för vissa kroppar, och för vissa aktiviteter. ”Att bli äldre”, innebär att den bostad 

kroppen bor i, inte längre förväntas passa och därmed inte längre förlänger den kroppen. Detta 

blir särskilt tydligt i följande citat från Tierp kommun kring äldres upplevda otrygghet i sin 

bostadssituation.  
 
Det finns äldre som känner sig otrygga i sin bostad som söker plats på ett särskilt boende fast de inte har så 
stora omvårdnadsbehov (Tierp kommun 2013 s.8). 
 

Ahmed teoretiserar inte ålder, däremot menar jag att teorin om orientering ändå kan vara 

hjälpsam för att diskutera äldres beskrivna otrygghet som uttrycks i ovanstående citat. Den 

otrygghet som den äldre beskrivs uppleva kan, menar jag, förstås som ett resultat, av den sociala 

press som skapas av att bebo en plats som inte är fysiskt eller socialt skapad för den äldre 

kroppen. 

En kan fråga sig varför just barnfamiljen och unga nämns som de grupper som antas 

kunna gynnas av en flyttkedja och inte någon annan som har ett behov av den bostaden som 

den äldre förväntas flytta ifrån? En möjlig förklaring till detta skulle genom Foucault kunna 

vara att familjen som institution utgör den ekonomiska politikens yttersta fokus, där normer om 

sexualitet syftar till att säkra folkmängd och arbetskraft (1991 s. 58–59, 92, 109).    

Vid tillfällen då flyttkedjan inte fungerar, beskrivs detta återkommande i riktlinjerna som 

att det sker en inlåsningseffekt. Detta beskrivs särskilt illustrativt i Uppsala kommuns riktlinjer,  
 
I den växande kommunen behövs ett brett utbud av bostadstyper och upplåtelseformer som möjliggör ett 
bra boende under livets olika skeden. Detta gäller inte minst för den äldre delen av befolkningen. Det råder 
en inlåsningseffekt på bostadsmarknaden med många äldre som bor i stora villor och lägenheter och det är 
i många fall inte ekonomiskt gynnsamt att sälja. Det gör att det befintliga bostadsbeståndet inte nyttjas fullt 
ut och effekter på bostadsmarknaden i form av flyttkedjor blir små (Uppsala kommun 2016 s.13).  

 
En liknande diskussion framgår i Heby kommuns riktlinjer där låsningen i bostadsmarknaden 

uttrycks ske då äldre vill bo kvar i sina villor.   
 

I en rapport om den framtida äldrevården i Heby kommun från år 2013 fastslås att kommunens äldre vill 
bo hemma så länge som möjligt. Friska äldre personer som vill bo kvar innebär då en låsning av 
bostadsbeståndet. Flerbostadshus behöver därför vara av så pass hög kvalitet och ha en prisbild som gör att 
det blir ett verkligt alternativ till ett billigt boende i villa. Heby kommun är väldigt attraktivt ur 
pendlingsläge och som bostadsort för yngre familjer som söker den kvalitet som en landsbygdskommun 
kan erbjuda. När den stora andelen äldre vill eller behöver lämna villan så finns det en marknad för 
befintliga småhus till barnfamiljer och en positiv flyttkedja samt befolkningsutveckling främjas (Heby 
kommun 2018 s. 14).  
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Av ovanstående citat från Heby kommun kan förstås att det görs ett antagande om att äldre en 

gång bott i en bostad utformad för familjelivet som de förväntas lämna över till en ny 

barnfamilj. I Tierps kommuns riktlinjer finns ett mål enligt följande, ” […] stimulera äldre att 

planera sitt boende i tid samt verka för att stimulera ökad flyttbenägenhet hos äldre” (Tierp 

2013 s.21–22). 
 
 
 
7.5.1 Vad lämnas tystat i koncepten flyttkedja och inlåsningseffekt? 
 
Av föregående sektion har konceptet flyttkedja diskuterats och vilka antaganden som detta 

koncept kan innehålla. Dock kan även ett antal tystnader vid diskussionen om flyttkedjan 

identifieras.  

En tystnad som konceptet flyttkedja inbegriper kan identifieras genom att söka efter den 

ursprungliga definitionen av ordet kedja. Likt innebörden av fas, så är definitionen av en kedja 

enligt Svenska Akademiens Ordbok, ”sammanhängande rad av länkar som hophakats” (1935).  

Kroppar förväntas alltså genom flyttkedjan röra sig i en likartad linje där bostäderna utgör dessa 

olika länkar som är fästa i varandra. Jag menar att dessa länkar som har hophakats, kan förstås 

och läsas som, de så kallade livsfaserna eller livskede som också utgör koncept som 

identifierades i riktlinjerna. Tidigare diskuterades att äldre som bor kvar i sin bostad innebär en 

låsning. I Heby kommuns riktlinjer beskrivs exempelvis äldre som följande, ”Friska äldre 

personer som vill bo kvar innebär då en låsning av bostadsbeståndet” (2018 s. 14). Varför äldre 

personer som bor kvar i sina bostäder innebär en låsning av bostadsbeståndet är dock inget som 

problematiseras.   

Jag menar att denna låsning av bostadsbeståndet, kan tolkas genom Ahmeds (2006) och 

Siverskogs (2016) teorier om ett linjärt livslopp, att de inte är de äldre som blir inlåsta. Istället 

är det livsfaserna som genom detta blir låsta. Detta är dock tystat, vilket möjligen kan förstås 

genom Ahmeds teori om hur den styrande linjen osynliggörs i den uppredande akten (2006).  

Ahmed diskuterar att, den gåva människan förväntas ge, på grund av den trygghet (för 

norm-kroppen) som den heterosexuella livslinjen ger, är reproduktion (2006). Kan då, menar 

jag, den gåva som den som redan har passerat tiden för reproduktion och familjeliv, förväntas 

ge, vara att lämna över sin plats, till en (reproduktiv)familj?  

 I diskussionen om främjandet av flyttkedjor beskrivs att flyttkedjor behövs för att uppnå 

ett effektivt nyttjande av bostadsbeståndet. Vad som är ett effektivt nyttjande av 

bostadsbeståndet och varför det behövs beskrivs inte, det lämnas tystat.  Behovet av flyttkedjor 
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kan förstås genom Foucaults teori om den befolkningsfrämjande propaganda (1990 s. 58–59, 

109). Insocialisering av normer för sexualitetens ”rätta” varande skall säkra konservativ 

sexualitet där folkmängd och arbetskraft säkras. Kopplingen mellan reproduktion för att säkra 

arbetskraft är illustrativt i Östhammars kommuns riktlinjer. 

 
 För livskraftiga tätorter med tillgång till service är det viktigt med en utveckling på bostadsmarknaden. Det 
är en förutsättning för att balansera den demografiska utvecklingen mot en allt äldre befolkning, genom 
inflyttning av bland annat barnfamiljer (Östhammar kommun 2017 s. 10).   

 
 
Sammbandet mellan reproduktion och arbetskraft kan förstås genom den uttryckta fokusen på 

barnfamiljer för att uppnå ” […] livskraftiga tätorter med tillgång till service” (Östhammar 

2017 s.10).  

I diskussionen om att främja äldres flyttbenägenhet noterades dock att det samtidigt finns 

en motstridighet där äldres kvarboende i vissa fall snarare ses som något önskvärt. Detta 

framgår av följande citat från Uppsala kommun.   

 
Kommunen ska se till att de äldre lever ett fullvärdigt liv i en egen bostad. Genom att det lokala 
bostadsbehovet balanseras av det lokala utbudet är det möjligt att skapa en större blandning och variation 
av upplåtelseformer, boendestorlekar och hustyper. Det möjliggör för människor att bo kvar när 
livssituationer förändras (Uppsala kommun 2016 s.13).   
 

Materialet att det är avgörande vilken typ av bostad den äldre lever i för om det anses önskvärt 

att den äldre flyttar eller inte. En kan spekulera kring om denna motsträvighet är beroende av 

om den bostad den äldre bor i, är en bostad som antas kunna inrymmas av en ”ny barnfamilj”. 

Frisch beskriver den fristående villan som en plats skapad för familjen, vilket innehåller 

dimensioner kring sexualitet och klass (2002 s. 260). Detta skulle kunna förklara när denna 

diskurs om äldres flyttbenägenhet är aktuell och inte. 
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8. Normativ bostadsförsörjning: en sammanfattning    
 

Syftet med denna uppsats är att utforska om och i så fall hur normer och idéer kring boende, 

genus och sexualitet kommer till uttryck i Uppsala läns kommuners riktlinjer för 

bostadsförsörjning. Syftet studeras utifrån följande frågeställningar,  

 

Vilka förantaganden görs kring människors samboende i bostadsplaneringen och hur kan det 

kopplas till ett heteronormativt livslopp? 

 

• Hur beskrivs bostadsbehovet utifrån föreställningar om olika gruppers behov? 

• Hur kopplas kroppars boende i riktlinjerna för bostadsförsörjningen till förgivettagna 

idéer om kön/genus och sexualitet?  

• Vilken betydelse har kroppens ålder i förhållande till hur kroppen förväntas bo?  

 
Av studiens resultat kan synliggöras en viss tendens till att beskriva bostadsmarknaden som 

okontrollerbar och som separerade från mänsklig aktivitet. Denna representation av 

bostadsmarknaden styr också synen på vilka möjligheter det finns att påverka 

bostadsmarknaden, exempelvis bostadsbristen. Bostadsbristen blir genom separeringen mellan 

mänsklig aktivitet och bostadsmarknaden en oundviklig konsekvens av en bostadsmarknad som 

inte går att kontrollera. 

 Ett vanligt förekommande koncept i riktlinjerna är särskilda grupper. Bostadsbehovet för 

särskilda grupper tyder på att bostadsforskningen är utformad efter den normativa kroppen. 

Riktlinjernas diskussioner om bostadsbehovet för särskilda grupper indikerar att bostaden 

utgör en form av reglering av människokroppen utifrån klass, funktionsförmåga och etnicitet, 

vilket även den tidigare forskningen har hävdat (Göransson 2014; Wise 2000; Brickell 2012; 

Blunt & Valery 2004; McKeithen 2017).   

 Av studiens resultat kan hävdas att det i riktlinjerna återfinns ett förantagande om 

samboende. Dels förväntas ålder vara avgörande för om och vem du bor tillsammans med, dels 

förväntas ålder vara avgörande i vilken typ av bostad du bor i. Detta belyses genom hur ålder 

frekvent diskuteras i riktlinjerna i förhållande till bostadsbehov. Samboende diskuteras inte 

uttalat i riktlinjerna men ett förantagande om barnfamiljen är återkommande, och verkar vara 

kopplat till ett visst åldersspann och beskrivs som avgörande för hur bostadsbehovet ser ut. 

 Hur samboendet i barnfamiljen väntas se ut uttrycks endast i en av de studerade 

kommunerna, men i detta exempel är det tydligt att en jämn fördelning mellan kvinnor och män 
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förväntas vara gynnsam för familjebildningen i kommunen. Ett liknande förantagande kring 

den heterosexuella barnfamiljen kan rimligen antas finnas i övriga kommuner genom dess fokus 

på just barnfamiljen.  

Analysen av materialet kunde även synliggöra koncept som indikerar på att 

bostadsbehovet förväntas röra sig som längst en linje med tydliga positioner, där reproduktion 

utgör en betydelsefull position. Begreppet etableringsåldern, det vill säga det åldersspann som 

innehåller förväntningar om barnafödande, diskuterades som ett uttryck på det Ahmed 

teoritiserar, om reproduktion som den heterosexuella livslinjens slutdestination, då kroppen blir 

fastställd, etablerad (2006). Med hjälp av Ahmeds teori om rummets inbyggda sociala 

strukturer som upprepas genom människans varnade har jag kunnat analyser hur dessa 

förväntningar skapar olika möjligheter och upplevelser av hemmet och bostaden för olika 

kroppar (2006 s. 59–60).  

 Siverskog diskuterar att den socialt skapade reproduktiva pressen är starkast i den ålder 

som är förknippad med reproduktion, men även att denna press återkommer vid den åldern då 

barnbarn kan förväntas (2016 s. 15). Detta synliggjordes även till viss del i riktlinjerna för 

bostadsförsörjning, där den äldre förväntas vilja bo i närheten av barn och barnbarn. En viktig 

slutats i uppsatsen är den att äldre förväntas flytta ifrån sin bostad för att skapa en flyttkedja 

och möjliggöra inflytt av en ny barnfamilj.   

 Av de koncept som identifieras och diskuteras i denna uppsats indikeras att den tvåsamma 

(hetrosexuella) barnfamiljen är norm och främsta fokus för bostadsförsörjningen i de studerade 

kommunerna. Det heteronormativa livsloppet som Ahmed (2006) och Siverskog (2016) 

beskriver synliggörs i riktlinjerna och kan därmed väntas påverka den faktiska 

bostadsförsörjningen i dessa kommuner. 

 Mitt studieresultat hörsammar väl med den tidigare forskningen som presenterats i 

uppsatsen. Exempelvis visar den tidigare forskningen att samhällsplaneringen utgår från en 

heteronormativ grund som byggs in i den fysiska miljön (Frisch 2002; Molina 2007; Nelson & 

Seager 2005 s. 3). Hemmet har beskrivits som en plats präglad av den heterosexuella diskursen 

(Gorman-Murray 2012). Uppsatsens studieresultat har även visat att andra maktstrukturer 

samverkar kring vilka förantaganden som görs kring kroppens boende, vilket även Göransson 

diskuterar i beskrivningen bostadsutformning som en del av den normskapande process för hur 

kroppar förväntas leva (2014). Uppsatsen synliggör hur äldre kroppar uppmuntras lämna över 

sin bostad till en ”ny barnfamilj”, för att inte ”låsa” bostadsbeståndet. En låsning som i 

uppsatsen analyseras som en låsning av de imaginärt linjära livsfaserna.  
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Den tidigare forskningen som presenteras i uppsatsen har framförallt fokuserat vid upplevelsen 

och tillgången till bostaden och hemmet och hur det präglas av normer kring hur kroppar ska 

bo. I denna uppsatsen diskuteras hur kroppar styrs mot ”bostaden för barnfamilj”, men också 

hur kroppar styrs bort från ”bostaden för barnfamilj” när denna tid förväntats ha passerat. 

Göransson diskuterar i sin studie hur vuxna kroppar disciplineras att bo i bostäder anpassade 

för familjeliv med barn (2014). I linje med vad Göransson uttrycker, menar jag att mitt resultat 

pekar på att även äldre kroppar disciplineras genom försök att styra den äldre bort från samma 

bostad.  

 Denna studie fokuserar vid hur antaganden om boendet kommer till uttryck och påverkar 

bostadsplaneringen och prioritering av bostäder. Resultatet visar därför exempelvis hur det 

normativa livsloppet kommer till uttryck i text. De antaganden som uttrycks i riktlinjerna kan 

även antas materialiseras i den faktiska fysiska miljön. Därför vore det intressant att i en 

framtida studie följa dessa dokument för att se hur de används och materialiseras i den fysiska 

miljön. En sådan studie skulle även visa på länken mellan diskurs och materialitet, hur 

maktstrukturer får uttryck i den fysiska miljön. 
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