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SAMMANFATTNING 
Jämställdhet är ett vitt begrepp vilket kan göra det svårt att tillämpa inom fysisk 
planering. Det kompliceras ytterligare när detta vida begrepp ska ge konkret 
vägledning i den direkta fysiska planeringen, alltså när det ställs krav på något 
som är så brett och öppet för tolkningar men samtidigt ska vara greppbart. Särskilt 
när det inte heller explicit finns något stöd i plan- och bygglagen. Utifrån detta är 
det intressant att undersöka hur kommuner använder begreppet jämställdhet i sina 
översiktsplaner, samt hur det brukas och förstås inom den fysiska planeringen.  
 
Syftet med uppsatsen är att studera om och hur begreppet jämställdhet används i 
kommunala översiktsplaner. Vidare är syftet att undersöka om det går att finna 
diskurser om jämställdhet i översiktsplanerna, vilket ska bidra till en utveckling 
och kritisk diskussion om fysisk planering och jämställdhet.  

Frågeställningarna som uppsatsen utgår från och ska besvara är följande: 

 Hur används jämställdhet i de kommunala översiktsplanerna?  
 I vilka sammanhang används jämställdhet? Inom vilka ämnen anser 

kommunerna att det är relevant att lyfta jämställdhetsperspektivet? 
 Vilka föreställningar om jämställdhet förekommer? Hur förstås 

begreppet? 

För att besvara frågeställningarna har en diskursanalys genomförts. Denna gjordes 
på de 25 kommunala översiktsplaner som antogs år 2013. Sökningen har gjorts på 
begreppet jämställ för att inkludera så många böjningar och former av ordet som 
möjligt. De textstycken med relevanta sökträffar har sedan analyserats och 
kategoriserats för att kunna få fram vilka diskurser som finns om jämställdhet i 
den fysiska planeringen. 
 
Resultatet visar på totalt sju diskurser om jämställdhet i de undersökta kommunala 
översiktsplanerna. Dessa diskurser är jämställdhet som en fråga om transporter 
(med underkategorierna transportsystemet och kollektivtrafik); utsatta grupper; 
folkhälsa och livsmiljö; trygghet; hållbarhet; attraktivitet; utveckling och 
samhällsbyggnad; samt jämställdet som över huvud taget inte nämns.  
 
Slutsatserna visar på en stor brist på konkretion, exemplifiering och definition 
gällande jämställdhet och vad och hur det ska bidra med i planeringen. Det visar 
på den svaga förankring jämställdhet har inom planeringen, och visar även på ett 
glapp mellan akademi och praktik då det finns en mängd forskning kring detta 



5 
 

men det avspeglas inte alls i planeringsdokumenten. En annan faktor som visar på 
detta glapp mellan forskning och praktik är det faktum att nästan en fjärdedel av 
de undersökta översiktsplanerna inte nämner någon form eller böjning av jämställ 
över huvud taget. 
 
Jämställdhet får heller aldrig stå ”för sig självt” i de undersökta planerna. Istället 
blir det en fråga om ett antal andra saker, men aldrig berörs den fundamentala 
kärnfrågan rörande en förändring av livsvillkoren för kvinnor (och män) och att 
bryta den kvinnliga underordningen i samhället. Frågan om jämställdhet blir 
istället osynliggjord och avpolitiserad genom att bli en fråga om teknikaliteter. Att 
jämställdhet behandlas på detta sätt kan dels vara en kunskapsfråga, men det är 
även en fråga om makt. I den traditionellt mansdominerade planerings- och 
arkitekturbranschen har det manliga perspektivet ärvts ner genom generationer av 
utbildning och yrkesprofession. Utan en medveten satsning på ett införande av 
genusperspektivet i utbildningarna och via de policys som styr den fysiska 
planeringen på samtliga nivåer, kan den manliga hegemonin inte brytas och på 
sikt förändras. 
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1. BAKGRUND 
1.1 INLEDNING 
För att människor idag och i framtiden ska ha en möjlighet att kunna leva 
jämställda liv både på samhälls- och på individnivå, kan det komma att krävas 
vissa förändringar i samhället. Ett av förändringsområdena är hur våra städer 
byggs och planeras samt vilka föreställningar och ambitioner som ligger bakom 
detta. Men hur kommer vi till jämställda städer och en jämställd planering? Vad 
kan den fysiska planeringen egentligen göra? Hur ser lagstiftningen ut? Och vad 
gör kommunerna idag för att möjliggöra för sina medborgare att leva jämställda 
liv? Det är bland annat dessa frågor som kommer att behandlas i denna uppsats 
som ska undersöka jämställdhet i den fysiska planeringen. Detta bakgrundskapitel 
kommer bland annat att redogöra för vad som står i plan- och bygglagen gällande 
fysisk planering och jämställdhet, redogöra för de jämställdhetspolitiska målen 
samt de olika planeringsnivåerna som den fysiska planeringen utgår från. Efter 
dessa bakgrundsfaktorer följer den problemformulering från vilken uppsatsens 
syfte och frågeställningar sedan utgår från.  

1.2 PLAN- OCH BYGGLAGEN 
Plan- och bygglagen är den lag som styr den fysiska planeringen och alltså 
reglerar planläggning av mark, vatten och byggande. I dess portalparagraf finns 
följande utsnitt att läsa: 

Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda 
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden […] (SFS 2010:900, 1 kap, 1 §) 

Men vad betyder egentligen denna vaga formulering? Vad innebär egentligen en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden? Hur ska 
det förstås och tillämpas? Och vem är det som ska, eller har rätten till att, bedöma 
om de sociala levnadsförhållandena är jämlika och goda? Hur ”jämlika” och hur 
”goda” ska de egentligen vara och vad räknas som ”tillräckligt” jämlikt och gott?  
 
Ingenstans i plan- och bygglagen finns några definitioner eller specificeringar av 
dessa formuleringar, vilket leder till att det är öppet för tolkning av politiker, 
tjänstemän och andra som använder sig av lagen i sitt dagliga arbete. 
Konsekvenserna av detta blir således att det uppstår en mängd olika tolkningar 
och därmed även många olika tillämpningar av dessa vaga formuleringar. Detta 
leder till en mångtydighet som kan leda till att människor får och ges olika sociala 
levnadsförhållanden beroende på var i landet de råkar bo.  
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Om propositionerna till plan- och bygglagen läses, går det att få en liten 
fingervisning om hur lagens portalparagraf ska tolkas. I propositionen till 1987 års 
plan- och bygglag står det att det bland annat är främjandet av jämställdheten 
mellan män och kvinnor som är inkluderade i de grundläggande syftena med ”de 
goda och jämlika sociala levnadsvillkoren” (Bostadsdepartementet 1986:459). 
Detta blev dock inte inkluderat i själva lagstiftningen. Enligt denna proposition 
ska jämställdheten främjas genom att planläggningen bör bidra till att underlätta 
kvinnornas deltagande i förvärvsarbetet.  
 
Om sedan propositionen till 2010 års plan- och bygglag läses, finns inte denna 
formulering kvar. Det som finns skrivet om jämställdhet är istället att det i 
konsekvensbeskrivningen står att det för planen inte finns några konsekvenser för 
jämställdheten mellan män och kvinnor (Miljödepartementet 2010:411). Det andra 
som står om jämställdhet är angående kapitlet om översiktsplanering där det står 
att översiktsplanen ska vara vägledande och grundas på omvärldsanalys samt ska 
samordnas med de relevanta mål, planer, program och strategier som finns. Det 
nämns flera exempel på planer, program och mål vars samband med 
översiktsplanen ska förklaras. De nationella jämställdhetsmålen nämns inte här 
utan istället är det mer tekniska ämnen, exempelvis de transportpolitiska målen 
och miljökvalitetsmålen, som omnämns. Efter detta står det: ”Det kan också 
finnas mål, planer och program som avser … jämställdhet … som har betydelse 
för kommunens hållbara utveckling.” (Ibid.:177 [min kursivering]). Trots att det 
finns nationella jämställdhetsmål nämns alltså inte dessa i propositionen, utan blir 
här i denna proposition istället något som ”kan finnas”. Således blev jämställdhet 
inte heller inkluderat i 2010 års plan- och bygglag. 
 
Att jämställdhet inte nämns i plan- och bygglagen kan anses vara problematiskt då 
ansvariga politiker och tjänstemän inte ges några riktlinjer för hur de ska hantera 
och behandla dessa frågor i arbetet med den fysiska planeringen. I lagstiftningen 
finns alltså inget nämnt om jämställdhet och inte heller några förklaringar till vad 
de ”goda och jämlika sociala levnadsvillkoren” handlar om. För att hitta det krävs 
det en eftersökning i propositioner som snart är 30 år gamla.  
 
I plan- och bygglagens tredje kapitel som berör den översiktliga planeringen står 
att följande ska framgå av översiktsplanen: 

[…] hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer 
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och program av betydelse för en hållbar utveckling1 inom kommunen. (SFS 
2010:900, 3 kap, 5 §, fjärde stycket) 

I Sverige finns nationella jämställdhetsmål (dessa återges här under i avsnitt 1.3.3) 
och de flesta kommuner i landet har något eller flera mål, planer, program eller 
strategier som berör jämställdhet. Med plan- och bygglagens ovanstående 
formulering i åtanke, borde det således vara relevant för kommunerna att lyfta och 
behandla frågan om jämställdhet i sina översiktsplaner, både avseende de 
nationella målen samt de eventuella lokala mål, planer, program eller strategier för 
jämställdhet.  

1.3 JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET 
Denna uppsats fokuserar på jämställdhet men då begreppet jämlikhet är nära 
besläktat med jämställdhet och de två orden ibland blandas ihop på grund av deras 
snarlika betydelser, följer nedan definitioner av begreppen för att undvika 
eventuell begreppsförvirring 

1.3.1 Jämlikhet 
Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet som innebär rättvisa förhållanden 
mellan alla människor och olika grupper. Det är att alla individer har lika 
rättigheter och samma värde oavsett etnicitet, kön, klass, religion eller annan 
tillhörighet. I politiska sammanhang berör jämlikhet även politiskt inflytande och 
sociala förhållanden (Nationalencyklopedin 2014a). 

1.3.2 Jämställdhet 
Medan jämlikhet handlar om att alla individer ska ha lika rättigheter och värde, 
handlar jämställdhet endast om kvinnor och män. Jämställdhet innebär att män 
och kvinnor ska ha lika värde och rättigheter samt en jämn fördelning av makt i 
samhället (Nationalencyklopedin 2014b). Det kan alltså sägas vara jämlikhet 
mellan könen, men på grund av de många specifika problem som är kopplade till 
maktrelationen mellan kvinnor och män på grund av just kön, är det viktigt med 
ett eget begrepp för att beskriva arbetet och målet med detta.  

Begreppet jämställdhet rymmer både en kvantitativ och en kvalitativ sida. Med 
den kvantitativa jämställdheten menas att det ska vara en jämn fördelning mellan 
män och kvinnor inom samhällets alla olika områden, det vill säga exempelvis 

                                                 
1 Hållbar utveckling är ett begrepp vars definition är omdiskuterad, men en av definitionerna, 
den mest vedertagna från Brundtlandrapporten 1987, lyder att hållbar utveckling är ”en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Nationalencyklopedin 2015). Den hållbara 
utvecklingen består av tre delar: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, där jämställdhet 
är en fråga som räknas till den sociala hållbarheten. 
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utbildningsväsendet, olika yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner. Är 
fördelningen mer än 60/40 anses den vara dominerad av den ena parten. Den 
kvalitativa jämställdheten handlar om att både män och kvinnors kunskaper, 
erfarenheter och värderingar ska tas till vara på och användas i samhällets alla 
olika delar (Jämställ.nu 2015; Nationalencyklopedin 2014b). I det kvalitativa 
jämställdhetsarbetet är en av grunderna att vara kritisk mot sin egen verksamhet, 
att tänka över vilka uppfattningar om kvinnor respektive män som finns i 
organisationen, samhället eller umgänget och som tas för givna. Samt exempelvis 
fundera över vilka konsekvenser som uppstår för medborgarna när de olika 
uppfattningarna ges uttryck i planeringen (Jämställ.nu 2015). 

1.3.3 De jämställdhetspolitiska målen 
Det övergripande målet för den nationella jämställdhetspolitiken är att ”kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” 
(Utbildningsdepartementet 2011). Detta mål antogs år 2006 och ersatte det 
tidigare målet som löd ”kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter 
och skyldigheter på livets alla områden” från år 1994. I den nya 
målformuleringen ansågs maktbegreppet centralt och det ska förstås som samma 
rätt, förmåga och möjlighet att forma samhället och sina liv. Målet signalerar även 
att kvinnor och män ska ha samma slags maktresurser och på samma områden 
(Ibid.). 

Det övergripande målet är uppdelat i fyra delmål: 

 Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma 
rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma 
villkoren för beslutsfattandet. Detta rör både formella politiska rättigheter 
och exempelvis den makt som representeras av företag, medier och 
trossamfund.  
 

 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut. Detta inkluderar samma möjligheter och 
förutsättningar för kvinnor och män i fråga om tillgång på arbete och 
samma möjligheter och villkor i fråga om såväl 
anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor som utvecklingsmöjligheter i 
arbetet. 
 

 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och 
män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få 
omsorg på lika villkor. Möjligheten att förena avlönat arbete med att ha en 
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familj och att vårda relationer med närstående ska vara central i 
jämställdhetspolitiken. 
 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, 
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. I konkret 
bemärkelse handlar det om rätten och möjligheten att bestämma över sin 
egen kropp, sexualitet och reproduktion. (Utbildningsdepartementet 2011) 

1.4 KOMMUNERNAS ROLL I PLANERINGSSYSTEMET OCH DE OLIKA 
PLANERINGSNIVÅERNA 
Då denna uppsats ska undersöka kommunala översiktsplaner är det här relevant 
med en kort förklaring av kommunernas roll i planeringssystemet samt vilka olika 
planeringsnivåer som finns och hur dessa är relaterade till varandra. 

Enligt plan- och bygglagen är det kommunerna i Sverige som innehar 
planmonopol. Detta innebär att det endast är kommunerna som har befogenhet att 
planlägga mark- och vattenområden (SFS 2010:900, 1 kap, § 2). I all fysisk 
planering ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen (Ibid., 2 kap, § 
1). 

Den fysiska planeringen kan ske både på översiktlig och på detaljerad nivå, vilka 
ges kortfattade beskrivningar nedan. Utöver dessa två nivåer finns även den 
regionala planeringen som är relevant för mark- och vattenanvändningsfrågor som 
berör två eller fler kommuner, exempelvis frågor om infrastruktur eller 
bostadsförsörjning (Boverket 2015). 

1.4.1 Översiktsplanering 
Alla kommuner ska ha en översiktsplan som täcker hela kommunens markyta 
(SFS 2010:900, 3 kap, § 1). Översiktsplanen ska visa på kommunens intentioner 
och framtida användande av mark- och vattenområden samt hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras (Ibid.: 3 kap, § 2). En översiktsplan är 
inte juridiskt bindande och ska aktualitetsprövas av kommunfullmäktige minst en 
gång per mandatperiod. Som tidigare nämnt, ska översiktsplanen även redovisa 
hur kommunen avser förhålla sig till relevanta nationella och regionala mål, 
planer och program (Ibid.: 3 kap, § 3; § 27; § 5, fjärde stycket). 

1.4.2 Detaljplanering 
Detaljplanering innebär att kommunen reglerar mark- och vattenområdens 
användning, bebyggelse och byggnadsverk (SFS 2010:900, 4 kap, § 1). 
Detaljplaneringen utgår ofta från kommunens ställningstagande och intentioner i 
översiktsplanen. I en detaljplan ska kommunen bestämma och ange gränserna för 
allmänna platser, kvartersmark och vattenområden; bestämma användningen och 
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utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för; samt 
bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden (Ibid. 4 kap, § 5). 
En detaljplan är juridiskt bindande och gäller fram tills den blir upphävd eller 
ändras (Ibid. 4 kap, § 38). 

1.5 PROBLEMFORMULERING 
Jämställdhet är ett vitt begrepp vilket kan göra det svårt att tillämpa inom fysisk 
planering. Det kompliceras ytterligare när detta vida begrepp ska ge konkret 
vägledning i den direkta fysiska planeringen, alltså när det ställs krav på något 
som är så brett och öppet för tolkningar men samtidigt ska vara greppbart. Särskilt 
när det inte heller explicit finns något stöd i plan- och bygglagen. Utifrån detta är 
det intressant att undersöka hur kommuner använder begreppet jämställdhet i sina 
översiktsplaner, samt hur det brukas och förstås inom den fysiska planeringen.  

1.6 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med uppsatsen är att studera om och hur begreppet jämställdhet används i 
kommunala översiktsplaner. Vidare är syftet att undersöka om det går att finna 
diskurser om jämställdhet i översiktsplanerna, vilket ska bidra till en utveckling 
och kritisk diskussion om fysisk planering och jämställdhet.  

Frågeställningarna som uppsatsen utgår från och ska besvara är följande: 

 Hur används jämställdhet i de kommunala översiktsplanerna?  
 I vilka sammanhang används jämställdhet? Inom vilka ämnen anser 

kommunerna att det är relevant att lyfta jämställdhetsperspektivet? 
 Vilka föreställningar om jämställdhet förekommer? Hur förstås 

begreppet? 

1.7 AVGRÄNSNING 

1.7.1 Jämställdhet, kön och genus 
Denna uppsats fokuserar på jämställdhet mellan kvinnor och män. Denna 
uppdelning och avgränsning kan vara problematisk i och med dess binäritet. 
Genusspektrumet är mycket större och mer nyanserat och inkluderar även andra 
könstillhörigheter så som exempelvis intersexuella eller ickebinära personer. 
Personer med dessa, eller andra, genustillhörigheter utanför den binära normen 
(man och kvinna), kan utsättas för diskriminering, svårigheter och konflikter i 
samhället, och med största sannolikhet även så inom den fysiska planeringen. 
Men på grund av omfattningen av denna uppsats och avgränsningen kommer 
dessa genustillhörigheter inte att beröras i detta arbete.  
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Begreppen kön och genus används parallellt i denna uppsats. Kön är traditionellt 
kopplat till biologi och ”det biologiska könet”, baserat på genitalier, 
könskromosomer etc. Kön kan dock även inkludera könsidentitet (det kön en 
person anser sig vara), könsuttryck (yttre attribut såsom kläder, kroppsspråk och 
socialt beteende) och juridiskt kön (det kön som står i exempelvis pass och 
folkbokföringen) (Nationella sekretariatet för genusforskning 2014b). Genus är 
det ”sociala och kulturella könet”. Det är ett socialt konstruerat 
klassifikationssystem där kvinnor och män kopplas till olika egenskaper och 
handlingsmönster. Ordet har utvecklat tankarna kring begreppet könsroll, och till 
stor del ersatt detta begrepp (Nationella sekretariatet för genusforskning 2014a). 
Medan kön är starkt kopplat till biologi så kan genus sägas röra det en person 
känner sig vara, oavsett kropp. Genus används på ett övergripande sätt, på en mer 
analytisk nivå, exempelvis i begrepp som genusperspektiv. Som begrepp är det 
även ett sätt att tala om kön utan att mena att det är biologin som är grunden till de 
traditionellt skilda erfarenheterna av ”manligt” och ”kvinnligt” utan istället 
sociala, kulturella och historiska kontexter som är orsaken till skillnaderna 
(Genusfokus 2012), vilket indikerar på att det är möjligt att förändra och inte 
något biologiskt nedärvt som är oföränderligt.  

1.7.2 Makt 
Maktförhållandena i samhället är inte enbart baserade på kön och genus, utan även 
av andra faktorer och förhållanden så som exempelvis klass, etnicitet, 
funktionsvariationer och ålder. Jag är medveten om att dessa aspekter också har 
stor påverkan på människors liv och ligger till grund till exempelvis 
diskriminering och underordning. Uppsatsens fokus ligger dock endast på köns- 
och genusaspekten, men för vidare forskning är även andra perspektiv viktiga och 
intressanta att undersöka. 

1.7.3 Källmaterial 
Undersökning i denna uppsats baseras på kommunala översiktsplaner. Detta på 
grund av att det är på denna planeringsnivå som jämställdhet kan behandlas och 
utredas på det mer övergripande sätt som den här uppsatsen avser undersöka. 
Samt på grund av det stöd, som tidigare nämnt, återfinns i plan- och bygglagen 
angående att det är i översiktsplanerna som kommunerna ska visa på hur de avser 
ta hänsyn till relevanta mål, planer och program av betydelse för hållbar 
utveckling. 

1.8 DISPOSITION 
Uppsatsen består totalt av åtta kapitel och har disponerats på följande sätt: i detta 
inledande kapitel har uppsatsens bakgrund, syfte och frågeställningar redogjorts 
för. Det andra kapitlet presenterar uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I det 
tredje kapitlet redogörs för den metod som används i uppsatsen. Här presenteras 
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även uppsatsens källmaterial och tillvägagångssättet gås igenom. Kapitel fyra är 
en forskningsöversikt om genus, jämställdhet samt dess kopplingar till fysisk 
planering. I det femte kapitlet presenteras resultatet av undersökningen av 
källmaterialet, alltså de diskurser om jämställdhet som har gått att finna i de 
undersökta kommunala översiktsplanerna. Det sjätte kapitlet består av analysen, 
diskussion och slutsatser av de funna diskurserna, både enskilt och tillsammans. 
Kapitel sju innehåller några avslutande reflektioner gällande bland annat 
metoddiskussion och fortsatt forskning. Det åttonde kapitlet redogör för det 
referens- och källmaterial som använts i uppsatsen. 
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2. TEORETISKA RAMVERK 
OCH UTGÅNGSPUNKTER  
I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter och ramverk att 
redogöras för. Dessa utgångspunkter kommer att användas för att analysera 
uppsatsens källmaterial (se kapitel 5. Resultat och 6. Analys). Kapitlet inleds med 
en kort genomgång om den ideologiska inriktningen feminism. Detta då det var på 
grund av den feministiska kampen som jämställdhet hamnade på dagordningen för 
några hundra år sedan, samt då det till dags dato fortfarande är feminismen som 
går i täten i kampen för jämställdhet.  

Därefter kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter och ramverk att redogöras 
för. Dessa bygger på den belgiska statsvetaren och politiska teoretikern Chantal 
Mouffes idéer. Mouffe (född 1943) är bland annat känd för sin kritik av den 
liberala och deliberativa demokratimodellen (Nationalencyklopedin 2015a; 
University of Westminster 2015). Det teoretiska ramverket baseras på hennes 
tankar och idéer på grund av att de representerat ett synsätt som möjliggör att 
besvara uppsatsens frågeställningar, då frågeställningarna handlar om att hitta de 
bakomliggande meningarna och värderingarna om jämställdhet i de undersökta 
översiktsplanerna. Samt hur dessa formuleringar kan påverka eller visa på vilka 
uppfattningar som finns om jämställdhet utifrån vad de signalerar. Detta teoretiska 
ramverk är också kompatibelt med uppsatsens metod (se nästkommande kapitel 
Metod och källmaterial), då Chantal Mouffe tillsammans med Ernesto Laclau har 
utvecklat den typ av diskursanalys som används.  
 
Avslutningsvis behandlar kapitlet uppsatsens diskursteoretiska utgångspunkter 
vilka lägger grunden för den efterföljande metoden samt hur det empiriska 
materialet i uppsatsen kommer att granskas och analyseras. 

2.1 FEMINISM 
Feminismen har funnits åtminstone sedan 1700-talet och är en rörelse för 
kvinnans politiska, ekonomiska och sociala frigörelse och jämställdhet med 
mannen (Larsson 2014:157; Svenska Akademins Ordbok 1924/2015). Lena 
Gemzöe (2006:13) föreslår en kortfattad definition av en feminist som följande: 
”… en person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta 
förhållande bör ändras.” Hon kallar denna definition för en ”ordboksdefinition” 
och menar att den är grundläggande och den minsta gemensamma 
beröringspunkten för de olika inriktningar som finns inom feminismen.  
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Det finns inte endast en enda feminism, utan som inom de flesta ideologiska och 
politiska rörelser finns det flera olika inriktningar eller grenar. Gemzöe (2006:12) 
använder sig av beteckningarna liberalfeminism, radikalfeminism, 
marxism/socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism som hon menar 
även speglar olika historiska skeenden i idéutvecklingen. Det finns också fler 
inriktningar och grenar av feminismen än dessa. Det som skiljer de olika 
inriktningarna åt är deras analyser av maktförhållandet mellan könen samt vilka 
mål och medel som anses användbara och nödvändiga (Ibid.:24). Dessa olika 
inriktningar behöver dock ingen detaljerad genomgång i denna uppsats, men det 
är viktigt att ha kännedom om att det finns vissa ideologiska skillnader även inom 
feminismen, eller mellan olika sorters feminismer. 

2.1.1 Feminismens tre vågor 
Enligt Listerborn (2002:16-18) brukar det talas om feminism i olika ”vågor”. Den 
första vågen uppkom kring sekelskiftet 1800-1900 då den feministiska kampen 
handlade om rätten till utbildning, rösträtt och äganderätt. Det handlade även om 
rätten till ekonomisk självständighet genom yrkesval och därmed kunna ha 
valfrihet gällande äktenskap (Ibid.:16). 

Den andra vågen uppkom under 1960-talet och handlade om att lyfta frågor om 
det privata och reproducerande livet, frågor om exempelvis våld i hemmet, incest, 
sexuella trakasserier och det obetalda hemarbetet (Ibid.). Den andra vågen 
handlade också om att synliggöra kvinnors och mäns olika erfarenheter av och 
intressen i samhället. Intresset låg alltså i ”att” kvinnors intressen beaktades. 

Den tredje vågen uppkom under 1980- och 1990-talet. Denna ställde sig mot den 
andra vågen och menade att den var för essentialistisk i och med framhävandet av 
kvinnors och mäns skilda intressen. Den tredje vågen är inspirerad av 
poststrukturalistiska och postkoloniala teorier, där skillnader kvinnor emellan 
även lyfts fram och andra faktorer så som etnicitet och klass etablerades i 
diskussionen (Ibid.:17). Inom den tredje vågens feminism handlar frågeställningen 
om att synliggöra hur ”kvinna” konstrueras i olika sammanhang och synliggöra de 
strukturer som finns i samhället och hur dessa påverkar oss. Således är det 
politiska tillvägagångssättet för att uppnå kvinnlig frigörelse att kontinuerligt 
dekonstruera och synliggöra hur kvinnors subjektpositioner skapas och 
reproduceras. 

De tre olika feministiska vågorna och synsätten ger olika syn på jämställdhet, 
vilket kommer att lyftas fram ytterligare längre fram i uppsatsens fjärde kapitel 
Forskningsöversikt där detta kommer att exemplifieras.  
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2.2 TEORETISKT RAMVERK BASERAT PÅ CHANTAL MOUFFE 

2.2.1 Antagonism, agonism och hegemoni 
Mouffes teorier till stor del baserade på ett konfliktperspektiv bestående av de två 
begreppen antagonism och agonism. Antagonism är en vi/de-relation där de två 
sidorna är fiender utan någon gemensam grund att stå på, fiendens krav upplevs 
illegitima (Mouffe 2008:27). 
 
Agonism sin tur är en relation parterna är ”motståndare” istället för fiender och 
kan alltså mötas utan risk för antagonism.  De är medvetna om att deras konflikt 
saknar rationell lösning men erkänner ändå varandra som legitima (Ibid.). 
Konflikter accepteras och ses som utvecklande. Detta sätt är alltså kompatibelt 
med dagens pluralistiska samhälle (Ibid.:26). För att detta ska fungera krävs 
institutioner som är utformade på ett sätt som gör att motståndare kan mötas utan 
risk för antagonistiska möten. 
 
Ett annat viktigt begrepp är hegemoni vilket innebär den åskådning som innehar 
den ledande ställningen och därmed tolkningsföreträde. Alla hegemoniska 
ordningar är ständigt utsatta för konkurrens av mothegemoniska praktiker som 
utmanar den ledande ställningen för att avsluta denna och istället etablera en ny 
hegemoni (Ibid.:26). Hegemoni berörs mer i avsnitt 2.6.2. 

2.2.2 Feminism, kön och identitet enligt Mouffe 
Utifrån detta postmodernistiska perspektiv ifrågasätts det essentialistiska synsättet 
på kön som menar att kvinnor har vissa essentiella egenskaper och erfarenheter på 
grund av att de är just kvinnor. Alltså kritiseras även den sortens feminism som 
menar att det inte går att föra en feministisk politik och att den feministiska 
kampen inte är möjlig om man inte kan se kvinnor som en sammanhängande 
identitet (Mouffe 1993:76). Enligt detta perspektiv bör istället den sociala aktören 
ses som skapad ur de många olika subjektpositioner som den befinner sig i. Dessa 
olika subjektpositioner uppstår i olika sociala sammanhang och olika diskurser, 
som inte nödvändigtvis är relaterade till varandra. Det innebär alltså att en individ 
kan vara dominant i en relation eller ett sammanhang och samtidigt underordnad i 
en annan (Ibid.:77). Individen har alltså olika roller, betydelser, skyldigheter och 
förväntningar på sig beroende på relationen och/eller sammanhanget, vilket 
innebär att identiteten aldrig är konstant, utan är tillfällig och osäker (Ibid.:82). 
 
Det är ingen idé att jämföra eller fundera över mäns och kvinnors olika ”bidrag” 
till samhället, istället borde könsskillnaderna ignoreras och bli helt irrelevanta så 
att en ny föreställning om, och syn på, vad det innebär att vara medborgare kan 
etableras (Ibid.). Detta kräver dock en syn på den sociala aktören (och identiteten) 
som nämns ovan, alltså som bestående av flera olika subjektpositioner uppkomna 
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ur olika sammanhang och diskurser. Uppdelningen i egenskaper, rättigheter, 
skyldigheter med mera baserat på kön befäster nämligen det essentialistiska 
synsättet. Istället är målet ett gemensamt ”vi” – en kollektiv politisk identitet som 
är förenad genom principen för demokratisk likvärdighet. Denna likvärdighet 
innebär dock inte att skillnaderna mellan kön eller människor ska elimineras då 
det vore att förenkla den komplexa identiteten. Denna kollektiva politiska identitet 
skulle skapa förutsättningarna för att etablera en ny hegemoni som är förenad 
genom jämlika sociala relationer, praxis och institutioner (Mouffe 1993:86). 
 
Varken feminismen eller den feministiska politiken bör kämpa för de intressen 
som kvinnor som grupp – med en gemensam essens och identitet – antas ha. 
Istället bör de sträva efter att uppnå feministiska mål och syften för att förändra de 
diskurser, praktiker, sociala relationer och former som konstruerar kategorin 
”kvinna” på sätt som antyder och medför underordning (Ibid.:87).  

2.2.3 Det politiska och politiken, och konsensuskritik 
Ett viktigt begreppspar i detta teoretiska perspektiv är det politiska och politiken. 
Det politiska berör det sätt som samhället grundas på, samhällets ”vara”. Det är 
”den dimension av antagonism som är konstitutiv för mänskliga samhällen” 
(Mouffe 2008:18). Denna antagonism kan alltså visa sig i de flesta sociala 
relationer. Det politiska innebär också ett erkännande av de konflikter som inte 
kan lösas på ett rationellt sätt – vilket är vad antagonism innebär (Mouffe 
2014:150). Politiken i sin tur är alla variationer av den konventionella politiken 
och ”den uppsättning praktiker och institutioner genom vilka en ordning skapas 
och en mänsklig samlevnad organiseras i den konfliktpräglade kontext som det 
politiska erbjuder” (Mouffe 2008:18.).  
 
Utifrån detta är det viktigt att betrakta problemen i samhället politiskt. Detta på 
grund av att politiska frågor inte kan reduceras till teknikaliteter som bara kan 
hanteras av experter (Ibid.). Den egentliga meningen av politiska frågor innebär 
alltid ett tvång att välja mellan motstridiga alternativ, alltså ett slags antagonism. 
Men genom att göra frågorna till tekniska sådana blir dem avpolitiserade och 
osynliggjorda.  
 
Det teoretiska synsättet ställer sig emot den liberala åskådningen att konsensus är 
lösningen på alla problem. Detta eftersom det i ett pluralistiskt samhälle är 
omöjligt att nå konsensuslösningar som passar eller gynnar alla inblandade parter. 
Det liberalistiska synsättet innebär en tro på att alla de olika värderingar och 
perspektiv som finns i världen och samhället, tillsammans bildar en harmonisk 
helhet utan konflikter (Mouffe 2014:150). Detta leder till en oförmåga att hantera 
de konflikter som naturligt finns och uppkommer i ett pluralistiskt samhälle, vilka 
härstämmar från det omöjliga i att ta hänsyn till alla dessa värderingar och 
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perspektiv. Detta leder till ett förnekande av den antagonistiska dimension som är 
fundamental för det politiska (Ibid.; Mouffe 2008:10). Målet är alltså inte att nå en 
konsensus utan att någon exkluderas – ett enda stort ”vi” utan ett ”dem” 
eftersträvas inte. Istället är målet att nå denna uppdelning i ”vi” och ”dem” på ett 
sätt som är möjligt inom samhällets demokratiska ramar (Mouffe 2014:150.). 
Alltså på ett agnostiskt sätt som är mer dynamiskt och utvecklande. Det är bara 
när detta görs, när de uppdelningar och splittringar som finns i samhället erkänns, 
som det är möjligt att tänka på ett passande politiskt sätt och kunna möta och 
hantera de utmaningar som den demokratiska politiken ställs inför (Ibid.).  

2.2.4 Analysredskap 
Dessa teoretiska utgångspunkter och ramverk är det som kommer att användas för 
att analysera uppsatsens källmaterial längre fram. Följande punkter är en 
sammanfattning av det som står i avsnitt 2.3.1–2.3.3 och ska visa på exempel hur 
detta kan komma att appliceras på källmaterialet som ett analysredskap. 
 

 Går det att urskilja något om konflikthantering i källmaterialet avseende 
antagonism eller agonism?  

 Finn det någon dominerande hegemonisk ordning i källmaterialet? 
 Uttrycker källmaterialet någon form av essentialism?  
 Finns det några konstruktioner av subjektspositionen kvinna i 

källmaterialet? Konstrueras dessa på ett sätt som signalerar underordning?  
 Behandlas frågorna i källmaterialet som de politiska frågor de är, eller blir 

de osynliggjorda och avpolitiserade genom att formuleras som 
teknikaliteter? 

 Erkänns splittringar och konflikter eller är det istället konsensuslösningar 
som finns i källmaterialet? 

2.3 DISKURSANALYS OCH DISKURSTEORI 

2.3.1 Generella utgångspunkter för diskursanalysen 
En diskurs kan sägas vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 
utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). En av de 
grundläggande sakerna vad gäller diskuranalysen är att den består av ett ”helt 
paket” där både teori och metod är inkluderade och sammanlänkade. I detta paket 
är följande fyra delar inkluderade: de grundläggande filosofiska premisserna för 
den viktiga roll som språket spelar i den sociala konstruktionen av världen, 
teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer för hur ett forskningsområde ska 
angripas, samt specifika tekniker för språkanalys (Ibid.:10). 

Det grundläggande i diskursteorin är således att det är genom språket som vi 
beskriver världen, och därför är det vårt språkbruk som påverkar hur vi ser vår 
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värld. Det finns således inte heller några neutrala sätt att tala om eller beskriva 
omvärlden, identiteter och sociala relationer, utan alla utsagor är påverkade på 
något sätt och bidrar därför till skapandet och förändringen av dessa. 

Burr (1995:2ff, refererad i Winther Jørgensen & Phillips 2000:11-12) har 
sammanfattat fyra filosofiska premisser som ligger till grund för de flesta 
diskursanalytiska angreppssätt. Dessa är följande: 

 En kritisk inställning till självklar kunskap. Den kunskap vi besitter kan 
inte anses vara objektiv sanning. Detta på grund av att vår kunskap är 
baserad på det sätt som vi talar om och kategoriserar världen. 

 
 Historisk och kulturell specificitet. Eftersom människor är historiska och 

kulturella varelser innebär det att även vår syn på och kunskap om världen 
är präglade av detta. Detta leder till att de sätt som ”vi uppfattar och 
representerar världen [på, är] historiskt och kulturellt specifika och 
kontingenta2”, vilket innebär det kunde ha varit annorlunda och att det kan 
förändras över tiden. Det är ett antiessentialistiskt synsätt som innebär att 
världen är socialt och diskursivt konstruerad, att det inte finns några yttre 
förhållanden eller något på förhand givet som bestämmer. Detta gäller 
även för människor, de har inga inre ”essenser”, utan är påverkade av 
historisk, social och kulturell kontext. 

 
 Samband mellan kunskap och sociala processer. Det är genom sociala 

processer som vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls. 
Kunskap skapas genom social interaktion och genom uppbyggnad av 
gemensamma sanningar, samt strider om vad som är sant och vad som är 
falskt. 

 
 Samband mellan kunskap och social handling. I olika sociala världsbilder 

är olika former av handling naturliga medan andra är otänkbara, vilket 
leder till att olika världsbilder ger olika sociala handlingar. Detta i sin tur 
leder att den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får konkreta 
sociala konsekvenser. 

Inom diskursanalysen menas att det alltid är genom språket som vi kan få tillträde 
till verkligheten (Ibid.:15). Det är också genom språket som vi skapar 
representationer av verkligheten. Dessa representationer är ”aldrig bara speglingar 

                                                 
2 Kontingens är ett viktigt begrepp inom diskursanalysen. Att något är kontingent betyder 
att det är möjligt, men inte nödvändigt (Winther Jørgensen & Phillips 2000:32). 
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av en redan existerande verklighet – [utan] representationerna bidrar till att skapa 
den” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:15) Det finns dock en fysisk verklighet 
men den går alltså inte att komma åt utan språket som är det som ger tillträde till 
den (Ibid.).  

I diskursanalysen är inte målet inte att komma åt ”rätt” eller ”fel”, vad människor 
egentligen menar eller hur verkligheten egentligen ser ut. Det man vill undersöka 
är det som faktiskt är sagt och skrivet för att kunna ”undersöka vilka mönster det 
finns i utsagorna – och vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva 
framställningar av verkligheten får. (Ibid.). 

2.3.2 Laclaus och Mouffes diskursteori  
Som ovan nämnt består diskursanalysen av ett paket som inkluderar både teori 
och metod, vilka är tätt sammanlänkade med varandra. I denna uppsats kommer 
Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes förhållningssätt till diskursanalys användas, 
vilket av Winther Jørgensen & Phillips kallas för diskursteori (Winther Jørgensen 
& Phillips 2000:31). Teorin baseras på element från marxismen och 
strukturalismen, där marxismen står för tankarna om det sociala och 
strukturalismen står för en teori om betydelse. Detta resulterar i en teori där ”det 
sociala fältet uppfattas som en väv av betydelsebildningsprocesser” (Ibid.). 

Det sociala som alltså en diskursiv konstruktion. Den överordnade tanken är att 
sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala. Det är alltså omöjligt att definitivt 
fixera betydelser, vilket möjliggör ”för ständig social strid om definitioner av 
samhälle och identitet” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:31). Uppgiften för 
diskursanalytikern är att ”studera strävan att etablera entydighet i det sociala på 
alla nivåer” (Ibid). Utgångspunkten för denna teori är ”den poststrukturalistiska 
poängen att diskursen konstruerar den sociala världen i betydelse, och att 
betydelsen aldrig kan låsas fast på grund av språkets grundläggande instabilitet” 
(Ibid:13). Diskurser är bestämda sätt att tala om eller uppfatta den sociala världen, 
och mellan dessa diskurser pågår en diskursiv kamp. Denna kamp går ut på att 
uppnå hegemoni, att vara den diskurs som har tolkningsföreträde, alltså den 
diskurs vars definitioner, syn och uppfattningar ”låser fast språkets betydelser på 
sitt eget sätt” (Ibid.). Om två eller flera diskurser kolliderar, kallas detta för 
antagonism. Denna antagonism, eller konflikt, kan försvinna genom så kallad 
hegemonisk intervention. En hegemonisk intervention innebär att en diskurs 
återstår som dominerande efter antagonismen, alltså när antagonismen upplösts 
(Ibid.:55). 

Syftet med diskursanalysen är att ”kartlägga de processer där vi kämpar om hur 
tecknens betydelse ska fastställas […]” (Ibid.:31) ”Analysens ärende är inte att 
klarlägga den objektiva verkligheten /…/ utan att undersöka hur vi skapar 
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verkligheten så att den blir en objektiv och självklar omvärld.” (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:40). Det är alltså själva diskursen som är föremål för 
analysen. Detta eftersom analysen utgår från att verkligheten utanför diskursen är 
onåbar (Ibid.:28), då verklighetens representationer både skapas av och omskapas 
av språket. 
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3. METOD OCH 
KÄLLMATERIAL 
Metoden är vald utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Då syftet och 
frågeställningarna eftersträvar att undersöka sammanhang och dolda mönster så är 
diskursanalysen en lämplig metod eftersom den handlar om att lyfta fram de 
bakomliggande meningarna och dekonstruera texter. Metoden är även kompatibel 
med uppsatsens teoretiska utgångspunkter och ramverk baserade på Chantal 
Mouffes idéer (se föregående kapitel, avsnitt 2.3), då de bygger på likartade 
principer och synsätt. Metoden är en applicering och konkretisering av 
diskursteorin och dess utgångspunkter som beskrevs i föregående kapitel 
Teoretiska ramverk och utgångspunkter. I kapitlet presenteras även uppsatsens 
källmaterial i detalj. Vidare beskrivs hur källmaterialet har hanterats och hur 
analysen av materialet gjordes. 

3.1 METOD 

Analysen i diskursteorin bygger på ett antal teoretiska begrepp som beskriver hur 
diskurser är uppbyggda genom förhållandena mellan begreppen. I denna uppsats 
är det endast några av dessa begrepp som har bedömts vara relevanta för 
undersökningen, vilka då har valts ut för att fokusera på. Dessa begrepp är 
nodalpunkt, flytande signifikanter, ekvivalenskedja samt diskursordning och de 
ges en definition här nedan. Först beskrivs begreppen utifrån så som Laclau och 
Mouffe beskriver dem enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000), därefter följer 
en förklaring på hur de tolkas och kommer att användas i denna uppsats. 
Exemplifieringen är tagen från uppsatsens resultatdel (kapitel 5), från diskursen 
om kollektivtrafik. 

Ekvivalenskedja: Flera tecken (begrepp/ord) knyts ihop i ekvivalenskedjor och 
”etablerar identiteten relationellt” (Ibid.:50) och definierar vad som liknar och 
skiljer tecknet från andra tecken. Detta samband med andra begrepp är det som 
utgör de så kallade ekvivalenskedjorna. Det är i och genom ekvivalenskedjorna 
som orden och begreppen ges mening i de olika diskurserna. Ekvivalenskedjan för 
diskursen som kollektivtrafik ser ut på följande sätt: 

ökad kollektivtrafik – korta avstånd – närhet – jämställdhet 

Nodalpunkt: Ett privilegierat tecken i diskursen kring vilket andra tecken ställs 
och från vilket de får sin betydelse efter (Ibid.:33). I den ovanstående 
ekvivalenskedjan är det ökad kollektivtrafik som är nodalpunkt eftersom det i detta 
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fall är detta ord som ger de andra orden sin betydelse. Detta genom att säga att den 
ökade kollektivtrafiken ger korta avstånd, vilket ger närhet, vilket gör att det blir 
jämställt. 

Flytande signifikanter: Tecken som har stor mottaglighet för olika 
betydelsetillskrivningar. Det är dessa som olika diskurser kämpar om att få 
definiera på sitt sätt (Ibid.:35). I den ovanstående ekvivalenskedjan (och samtliga 
ekvivalenskedjor som presenteras) är det jämställdhet som är den flytande 
signifikanten då det fylls med olika innebörder i de olika diskurserna. 

Diskursordning: Diskursordningen är de diskurser som strider i samma område 
och därför slåss om att vara den som bestämmer vad som är sant, den som 
definierat och tillskriver de flytande signifikanterna sin mening (Ibid.:34). I denna 
uppsats gick sju diskurser att finna om jämställdhet i planeringen. Det är alltså 
dessa sju diskurser som utgör diskursordningen, eftersom det är dessa diskurser 
som på sina olika sätt kämpar om att definiera vad jämställdhet är enligt dem. 

3.1.1 Forskarens roll 
Eftersom forskaren själv är en del av de diskurser som undersöks, menar Winther 
Jørgensen & Phillips (2000:28) att det är viktigt att, i den mån det går, ställa sig 
främmande inför materialet. Detta eftersom forskaren, på grund av deltagandet i 
kulturer och diskurser, delar ”många av de självklarheter som ligger i ens material 
– och det är just självklarheterna som man är ute efter att avslöja” (Ibid.). Därför 
måste forskaren försöka ställa sig utanför det hela. 

3.2 KÄLLMATERIAL 
Det källmaterial som används i uppsatsen består av de samtliga kommunala 
översiktsplaner som antogs år 2013, vilka totalt är 25 stycken (Boverket 20143). 
Urvalet med planer antagna samma år är gjort på grund av att kunna undersöka 
hur den aktuella jämställdhetsdiskursen såg ut inom den svenska 
översiktsplaneringen vid samma tidpunkt. 

De översiktsplaner som har undersökts i uppsatsen kommer från följande 
kommuner: Aneby, Bengtsfors, Eksjö, Emmaboda, Eskilstuna, Haparanda, Heby, 
Kalmar, Klippan, Kramfors, Kristianstad, Ludvika, Luleå, Norrtälje, Nyköping, 
Nässjö, Strömstad, Sundbyberg, Säffle, Säter, Södertälje, Vadstena, Vara, 
Västervik och Ydre. 

 

                                                 
3 På den hänvisade Boverket-sidan är även Östra Göinges kommun färgkodad på ett sätt som 
indikerar att deras översiktsplan är från 2013. Planen är dock antagen 2012 och är därför inte 
medtagen i denna undersökning.  
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Kartan till höger visar de 25 kommunernas geografiska 
lokalisering i landet. Som synes är det i södra delen av 
landet är det en ganska jämn spridning, möjligtvis med 
undantag för västkusten. I landets norra del är 
spridningen sämre då det där endast är tre kommuner 
som har en översiktsplan antagen år 2013. 

Kommunernas storlek, baserat på befolkning, har en 
ganska stor spridning i denna undersökning. Den minsta 
kommunen är Ydre med 3700 invånare, och den största 
är Eskilstuna med sina 101 000 invånare. Medianvärdet 
innehas av Klippan som har 16 700 invånare (Statistiska 
Centralbyrån 2015; sifforna är avrundade till närmsta 
hundratal för läsbarhetens skull). Det finns alltså ganska 
god representation av små och medelstora kommuner.  
Medelvärdet av invånarantalet hos de undersökta 
kommunerna är 33 100. 

3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
För att genomföra den empiriska undersökningen har 
översiktsplanerna i PDF-format laddats ner från 
kommunernas respektive hemsida. I några få fall fanns 
inte översiktsplanen tillgänglig som PDF på hemsidorna. 
Då har jag istället kontaktat en av de anställda på 
kommunens planeringsavdelning och bett om att få deras 
översiktsplan i PDF-format mailad till mig, vilket jag 
fick i samtliga av dessa fall. 

I dessa PDF-dokument har sökningar sedan gjorts med sökordet jämställ. Detta 
för att få så många träffar som möjligt på olika former och böjningar av ordet så 
som exempelvis jämställt, jämställda, jämställdhet, jämställdhetsperspektiv etc. 
Denna sökning resulterade i totalt 82 sökträffar i de 25 planerna. Av dessa var 
endast tre träffar irrelevanta, alltså där jämställ användes i ett sammanhang som 
uppenbart inte handlade om jämställdhet, utan istället som en synonym till likställ 
vid exempelvis jämförelser.  

Diskursanalysen är en kvalitativ metod men nedanstående tabell är trots detta med 
då den på ett lättöverskådligt sätt illustrerar skillnaderna mellan kommunerna. 
Tabellen visar kvantitativt hur många gånger sökorden jämställ* och 
jämställdhet* nämns i översiktsplanerna. Detta då det kan bidra med viss 
förståelse av de skillnader som finns mellan de olika kommunerna, även om 
kvantitet i detta fall inte måste innebära ”kvalitet”.  

Figur 1. Karta över Sverige 
med de 25 undersökta 
kommunerna markerade. 
Observera att markeringen 
av Sundbyberg kommun 
inte syns på grund av 
kombinationen av kartans 
skala och kommunens 
storlek och lokalisering i 
Stockholmsområdet. 
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KOMMUN jämställ* jämställdhet* KOMMUN jämställ* jämställdhet* 
Aneby 0 0 Norrtälje 1 1 
Bengtsfors 3 2 Nyköping 0 0 
Eksjö 0 0 Nässjö 4 4 
Emmaboda 4 3 Strömstad 5 2 
Eskilstuna 10 7 Sundbyberg 10 7 
Haparanda 0 0 Säffle 0 0 
Heby 3 3 Säter 4 4 
Kalmar 7 6 Södertälje 1 1 
Klippan 1 1 Vadstena 0 0 
Kramfors 15 12 Vara 3 1 
Kristianstad 1 1 Västervik 1 1 
Ludvika 1 1 Ydre 3 1 
Luleå 6 3 TOTALT: 82 61 

Tabell 1. Tabellen visar antalet sökträffar på begreppen jämställ* respektive jämställdhet* i de 25 
undersökta översiktsplanerna. Observera att sökträffarna för jämställdhet* alltså även är en del av 
det totala antalet träffar för jämställ*. 

För att kunna få ett hanterbart och avgränsat material från de 79 relevanta 
sökträffarna, kopierades de textstycken som sökträffarna fanns i. Samtliga 
textstycken klistrades sedan in i ett nytt textdokument där respektive textstycke 
lades in i följande mall: 

Kommunnamn:  
Kapitel:  
Rubrik:  
Underrubrik:  
Sidnummer: 
”Textstycke”  

Då jämställ* i ett antal fall nämndes flera gånger i samma textstycke, blev de 79 
sökträffarna, efter denna kategorisering, istället reducerade till totalt 59 
textstycken. 

Utifrån träffarna på de olika begreppen i dokumenten, har sedan det sammanhang 
som de återfinns i studerats. Med sammanhang avses här samtliga ”nivåer”, alltså 
vilket kapitel, under vilka rubriker och/eller underrubriker, samt i vilket stycke 
och vilken mening som begreppen återfinns i.  

Samtliga textstycken har sedan lästs igenom flera gånger för att möjliggöra att 
”lära känna” det empiriska materialet. Därefter har alla textstycken kategoriserats 
var för sig efter vilken diskurs de har tolkats tillhöra. Denna kategorisering 
gjordes genom att textstyckena lästes och blev bedömda och kategoriserade 
utifrån vilket som var det mest övergripande begrepp (tecken i diskursteoretiska 
termer) som ”jämställ-böjningen” definierades utifrån. Det var efter detta 
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övergripande tecken som klassades som diskursen som jämställdhet placerades i. 
Exempel på kategorier – alltså diskurser – som kunde urskiljas i materialet, är 
exempelvis transport, trygghet, social hållbarhet samt attraktivitet. 

I många fall var det svårt att göra en helt ”ren” kategorisering av textstyckena 
eftersom det ofta är många olika begrepp som vävs in. Det var på grund av detta 
som en bedömning fick göras av vilka begrepp i respektive diskurs som var det 
som var mest övergripande eller dominerande för ”jämställ-böjningen”. Det är 
dessa begrepp som således blev nodalpunkterna och som diskurserna sedan är 
döpta efter. 

En problematisk del av diskursanalysen är frågorna kring generaliserbarhet och 
representativitet. Då diskursanalysen utgår från att ”verkligheten” inte är möjlig 
eller relevant att tala om utan påverkan från diskurser, är frågorna kring 
generaliserbarhet och representativitet av mindre betydelse (Börjesson & 
Palmblad 2007:32-33). För undersökningen i denna uppsats betyder detta att ett 
nytt förhållningssätt eller en ny utsaga gällande jämställdhet anses tillräckligt för 
att kunna peka ut ännu en diskurs. Detta innebär att resultat, som i annan 
forskning eller med andra metoder inte skulle anses vara tillförlitligt eller legitimt, 
är berättigade inom diskursanalysen och diskursteorin. 

3.5 KRITIK MOT DISKURSANALYSEN 
En diskursanalys är endast ute efter att synliggöra de sätt som världen och 
verkligheten beskrivs på (eftersom dessa inte går att nå utanför diskursen), samt 
anser att all kunskap är socialt konstruerad. Detta leder till ett ifrågasättande av 
den ”sanning” som en forskare presenterar som resultat av en diskursanalys – hur 
ska en förhålla sig till det egentligen? Som Winther Jørgensen & Phillips uttrycket 
det: ”Hur kan man argumentera för att ens egen representation av världen är bättre 
än alla möjliga andra representationer?” (2000:29). Det är alltså svårt att hävda att 
resultatet från en diskursanalytisk undersökning är någon sanning, eftersom den 
både visar på hur diskursen är konstruerad samtidigt som den även bidrar till 
diskursen. 
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4. FORSKNINGSÖVERSIKT  
I detta kapitel redogörs för en del av den relevanta forskningen som finns kring 
ämnena fysisk planering, genus och jämställdhet och samspelet dem emellan. 
Kapitlet är uppdelat tematiskt, dock kan vissa ämnen beröras under flera rubriker 
eftersom det är ett brett ämnen med många delar som hänger samman med 
varandra. Forskningsöversikten rör sig från en generell och abstrakt nivå med 
olika grundläggande förhållningssätt, ner till en mer konkret nivå där det finns 
mer normativa ställningstaganden.  

Inledningsvis i detta kapitel redogörs för begreppet intersektionalitet som är ett 
viktigt begrepp i frågor som rör exempelvis social rättvisa. Därefter följer några 
olika infallsvinklar till kön, genus, feminism, jämställdhet och identitet 
representerat av tre författare/forskare. Kapitlet inleds med Iris Marion Young och 
Harriet Bradley som här får representera ett liknande synsätt på genus och 
jämställdhet som är åt det modernistiska hållet, och kan alltså sägas vara en del av 
feminismens andra våg. Därefter följer Judith Butler som, tillsammans med 
Chantal Mouffe ovan, här representerar en postmodernistisk syn, och därmed 
feminismens tredje våg. Det kan vara värt att betona att dessa författare inte alltid 
skriver om samma företeelser och fenomen, eller använder sig av samma begrepp, 
vilket framkommer i nedanstående presentation, vilket kan försvåra helt ”rättvisa” 
och ”korrekta” jämförelser dem emellan. De tre författarna är valda utifrån att de 
representerar de två vågorna. Två av dem är amerikaner och en är brittisk, vilket 
kan ifrågasättas då denna uppsats berör den svenska kontexten och svenska 
översiktsplaner. Dock berör de feministiska vågorna i den västerländska kontexten 
samma frågeställningar oavsett vilket land som författarna eller forskarna kommer 
från. Därför är inte författarnas ursprung relevant i just det här fallet, då de endast 
ska visa på de tankar och synsätt som representerar andra och tredje vågens 
feminism. Anledningen till att flera olika perspektiv redovisas är för att visa på det 
spektrum av tankar och idéer som finns kring dessa komplexa begrepp och 
frågeställningar. De olika perspektiven kan även komma till användning i 
analysen där de blir möjliga att koppla – eller placera i förhållande till – de 
ståndpunkter som framkommer i källmaterialet, till något eller några av de 
perspektiv som återges här i forskningsöversikten. 

Efter de tre författarna presenteras forskning på mer konkret nivå gällande 
jämställdhet och fysisk planering. Eftersom denna del berör den mer konkreta 
nivån är den till stor del baserad på svenska författare och forskning utifrån det 
svenska planeringssystemet. Forskningsöversikten gör inget anspråk på att 
redovisa allt som gjorts inom området, utan ska visa på fältets bredd – från den 
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abstrakta genussfären ner till den kontrekta planeringen – och flera av de ämnen 
och frågor som ofta behandlas när det gäller jämställdhet och fysisk planering.  

4.1 INTERSEKTIONALITET 
I denna uppsats ligger fokus på kön och genus, men det är ändå mycket viktigt 
och relevant att kort nämna intersektionalitetsbegreppet då det knappast går att 
undvika vid en diskussion om jämställdhet (och jämlikhet). Detta är något som 
bekräftas av nedanstående författare då flera av dem inkluderar det 
intersektionella perspektivet i deras verk. På grund av att frågorna rörande 
intersektionalitet redogörs för i detta stycke, har de intersektionella bitarna dock 
uteslutits från sammanfattningen av de tre nedanstående författarna (Young, 
Bradley och Butler) för att kunna hålla dessa avsnitt fokuserade på kön och genus. 
 
de los Reyes, Molina och Mulinara ((red.) 2002:25) beskriver intersektionalitet 
som ett viktigt redskap vid maktanalyser då det bygger på en förståelse av makt 
som en multidimensionell konstruktion, i vilken de bärande principerna är kön, 
klass och ras4/etnicitet. Vidare beskriver de begreppet på följande sätt: 
 

Ojämlikhetens materiella bas är given utifrån dessa olika positioner [kön, 
klass och ras/etnicitet] som människorna har i var och en av dessa 
maktstrukturer. Intersektionalitetsperspektivet synliggör hur dessa olika 
positioner konstituerar varandra. Detta är en process som sker simultant i tid 
och rum. Det finns inga sociala positioner (eller identiteter) som inte 
konstrueras utifrån klass, kön och ras/etniska asymmetrier. Ojämlikhet kan 
aldrig förstås eller bemötas politiskt utan att ta hänsyn till denna simultana, 
tids- och rumsligt föränderliga konstruktion. Makt kan inte konstitueras utan 
de dikotomiska föreställningar om likhet/olikhet som tillhandahålls av 
kapitalistiska, patriarkala och rasistiska ideologier. Det är dessa 
föreställningar som gör det möjligt att klä socialt skapad ojämlikhet i 
naturens och det oföränderligas beklädnad. (Ibid.) 

 
Författarna menar att intersektionalitet “tillhandahåller en teoretisk ram för att 
analysera hur makt konstitueras utifrån socialt konstruerade skillnader som är 
inbäddade i varandra och som förändras i skilda rumsliga och historiska 
sammanhang” (Ibid.). De menar även att det intersektionella perspektivet skapar 
“utrymme för överskridande politiska strategier mot ojämlikhet och förtryck” 
(Ibid.:26).  
 
På grund av att människors levnadsvillkor inte skapas “inom ramen för en kultur, 
en könsordning och en klasshierarki, utan flera ordningar som dessutom är 

                                                 
4 Ras används här i de fall som det använts av författarna då det i vissa fall kan vara ett användbart 
begrepp på strukturell nivå för analys. 
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kontextbaserade” (Ibid.:24) kan intersektionalitetsbegreppet alltså vara ett verktyg 
för att analysera makt på ett täckande sätt, som ett paraplybegrepp där de olika 
perspektiven och förtrycken inkluderas i analysen. Begreppet betonar alltså hur vi 
människor rör oss genom olika maktsfärer och att dessa skiftar beroende på 
verksamhet och tillfälle, exempelvis från en maktordning där klass är överordnad 
till en där genus eller etnicitet istället är överordnad. 
 
Det är viktigt att inkludera det intersektionella perspektivet i den fysiska 
planeringen, ett synsätt som är inkluderande och tar till sig allas olika erfarenheter 
på ett likvärdigt sätt. För att göra detta kan vardagslivet studeras och användas 
som en utgångspunkt (Larsson & Jalakas, 2008:60). Enligt Sandercock och 
Forsyth saknas det intersektionella perspektivet i planeringsteorin - det finns 
knappt något skrivet om hur olika förtryck såsom etnicitet, sexuell läggning, klass 
och kön samverkar (Sandercock & Forsyth 1992:70). De menar också att det är 
viktigt att beakta och skilja på när det passar att skriva om kvinnor som en helhet, 
och när det är mer lämpligt att dela upp dem efter erfarenheter av exempelvis 
klass eller etnicitet.  

4.2 IRIS MARION YOUNG 
I essän ”Genus som serialitet: tankar om kvinnor som ett socialt kollektiv” skriver 
Young att hon anser att kvinnor bör betraktas som ett kollektiv eftersom det 
möjliggör och leder till ett annat perspektiv än det liberala individualistiska, i 
vilket förekomsten av grupper förnekas. Hon menar att denna liberala ideologi 
skymmer de förtryck som finns i samhället, att man, genom att endast se 
individer, inte kan se strukturer och förtryck, som då istället blir individuella 
problem (Young 2000:223). Hon skriver ”Att förneka det sociala kollektivet 
kvinnor gynnar endast dem som tjänar på kvinnors söndring. Utan någon sorts 
föreställning om kvinnor som ett socialt kollektiv upplöses med andra ord 
feminismen som politisk rörelse.” (Ibid.:224), och vidare: ”[…] feminismen som 
särskilt politiskt engagemang […] kan inte gärna hävdas om det inte finns några 
begrepp för att benämna kvinnor och genus som sociala strukturer.” Hon anser att 
den feministiska teorin befinner sig i ett politiskt dilemma: ”Vi vill och behöver 
beskriva kvinnor som en grupp, men det verkar inte låta sig göras utan att man blir 
normaliserande och essentialiserande” (Ibid.:230).  
 
Young medger att de ickeessentialistiska feministerna (dit både Mouffe och Butler 
kategoriseras) har välargumenterade analyser och ger viktiga insikter. Men hon 
kritiserar dem också och anser att de har missat att både formulera och besvara 
vissa frågor (Young 2000:222). Hon tycker att deras helt kritiska inställning är 
paralyserande och uttrycker följande undran: 
 



32 
 

Ska man se det som att dessa argument visar hur oförnuftigt och omoraliskt 
det är att alls tala om kvinnor som en grupp, eller att för den delen tala om 
samhällsgrupper över huvud taget? Det är inte säkert att det är vad de här 
skribenterna menar. Om inte, vad kan det i så fall betyda att använda ordet 
”kvinna”? Framför allt, vad kan feminister i ljuset av denna kritik säkert säga 
om hur samhället är eller borde vara beskaffat? (Ibid.:221)  

 
Young anser alltså att dessa frågor och deras svar är något som saknas i 
feminismens icke-essentialistiska kritik. Hon anser att om det inte går att tala om 
kvinnor, genus och samhällsgrupper, så går det inte heller att synliggöra och 
därmed förändra de förtryckande strukturer som finns i samhället. 
 
Young (2000:230) föreslår att lösningen på ovan nämnda dilemma är att använda 
sig av serialitetsbegreppet, ett begrepp myntat av Sartre. Hon menar att detta ger 
”ett sätt att tänka kring kvinnor som socialt kollektiv utan att kräva att alla kvinnor 
har gemensamma egenskaper eller befinner sig i samma situation” (Ibid.). En 
sådan serie är ”ett socialt kollektiv vars medlemmar är passivt förenade av de 
objekt som deras handlande riktas mot och/eller av de objektiverade resultaten av 
de materiella effekterna av andras handlande” (Ibid.:232). Som exempel på sådana 
serier tar hon upp Sartres exemplifieringar med radiolyssnare eller människor som 
väntar på en buss (Ibid.:232-234). Båda dessa grupper är för tillfället 
sammanförda av deras individuella orientering till ett objekt (radion eller bussen). 
En serie skiljer sig från en grupp på så sätt att en grupp består av människor som 
ömsesidigt erkänner att de har ett gemensamt projekt och att medlemmarna anser 
sig stå i likvärdigt förhållande till varandra. En grupp är alltså förenad av den 
handling som medlemmarna utför tillsammans (Ibid.:231). Den seriella 
kollektiviteten är alltså motsatsen till en grupp – var och en ägnar sig åt sitt, men 
är ändå medvetna om ”hur det egna handlandet kan ingå seriellt i en social 
kollektivitet vars struktur konstituerar dem, anger deras gränser och 
begränsningar.” (Ibid.:233). Young menar att kvinna som serie är ”beteckningen 
för en strukturell relation till materiella objekt som har producerats och 
organiserats av en föregående historia av aktiva handlingar som i sin stelnade 
materia bär på tidigare praktikers materiella nödvändigheter” (Ibid.:238). Hon 
betonar dock att serien kvinnor inte alls är lika enkel och endimensionell som 
exemplen med radiolyssnarna eller bussåkarna. Detta eftersom genus enligt 
Young, liksom klass och ras, är ”en jättelik, mångskiftande, mångskiktad, 
invecklad och överlappande uppsättning av strukturer och objekt.” (Ibid.) Youngs 
användning av serialitet är något flexibelt som kan förändras beroende på 
omständigheterna, exempelvis den rådande kvinnosynen. Även att andra mer 
temporära faktorer har en påverkan, såsom plats (både fysiskt och socialt rum), 
tidpunkt, specifika förutsättningar med mera. 
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4.3 HARRIET BRADLEY 
I sin bok Fractured identities: changing patterns of inequality (1996) skriver 
Bradley att den klassiska feminismen har bidragit med mycket gott, exempelvis 
mängder av forskning och nyckelkoncept för hur en kan tänka kring genus. Denna 
feminism och dess teorier har dock fått kritik från postmodernt håll för att den har 
misslyckats med att erkänna de mängder av olika erfarenheter som finns hos olika 
kvinnor. Bradley kontrar dock detta och menar att om postmodernismen nu har 
strävat efter att lyfta fram erfarenheterna från exempelvis arbetarklasskvinnor och 
kvinnor från etniska minoriteter, så har de misslyckats med detta genom att 
bekymra sig om frågor rörande exempelvis sexualitet, subjektivitet och textualitet 
(Bradley 1996:111). Bradley menar att detta drar det postmoderna och dess 
feminism ännu närmre den vita medelklasskvinnan eftersom det som berör 
kvinnor längre ner i den sociala hierarkin, fortfarande är problem och frågor som 
exempelvis rör fattigdom och överarbete. Hon menar att feminismen, istället för 
att bara syssla med akademiskt teoretiserande, skulle tjäna på att återgå till sitt 
ursprungliga intresse bestående av att exponera materiella ojämlikheter 
(Ibid.:112). 
 
Bradley skriver att den klassiska feminismen, genom tankarna om ett patriarkat, 
försökte sammankoppla olika genusfrågor. Hon föreslår dock en mildare ansats 
genom: 
 

[…] conceiving gender as interconnected and evolving sets of relations, both 
material and discursive, which create and recreate gender and sexual 
difference; some of these can be described as patriarchal (Bradley 
1996:112.). 

 
Hon menar att det fortfarande finns ett behov av att utveckla en lämpligare och 
flerdimensionell teori om könsmakt som kan användas i en diskussion om den 
könade verklighetens olika aspekter. Även om de klassiska modernistiska 
teorierna fått kritik för att missa att ta intersektionella faktorer i beräkning, så 
menar hon att lösningen inte är att överge dessa generaliserande analyser som 
modernismen använder sig av. Istället bör nya och bättre versioner av dem tas 
fram (Bradley 1996:204). Hennes åsikt är att det inte är fruktbart att söka efter ett 
enhetligt system, men att hon tror att det går att synliggöra karaktäristiska mönster 
i elementens samspel, för att på så sätt kunna se sociologiska generaliseringar 
(Ibid.:206). Bradley anser att det är bättre med en ”både och”-ansats än en 
”antingen eller”-ansats när det gäller dessa frågor (Ibid.:210), alltså att tankar från 
både modernismen och postmodernismen kan gynna analyserna. Hon sätter ord på 
detta genom att hänvisa till ett citat av Muril, som säger att utmaningen är att på 
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samma gång hålla fast vid de två motsägande sanningarna att vi som kvinnor är 
både samma och olika. 
 
Bradley ger postmodernisterna rätt i att människor fungerar som aktiva agenter i 
vårt identitetsformande, och inte automatiskt reagerar på dynamikerna som vi 
utsätts för, vilket är den modernistiska synen (Bradley 1996:212). Hon anser dock 
inte att identiteter är fritt flytande och betonar att det inte direkt är något val. Hon 
exemplifierar detta med att det är få människor som kan välja att vara engelsk, vit 
och medelklass om man föddes som indisk, kvinna och arbetarklass. Hon menar 
att de levda förhållanden vi befinner oss i begränsar vårt möjliga utbud av 
identiteter. Hennes medgivanden om postmodernismens till trots, håller hon till 
största del fast vid sin modernistiska syn och anser inte att den är utspelad än 
(Ibid.:214). Hon förslår en förfinad och omarbetad version av den modernistiska 
analysen, med kritiska insikter från postmodernism och poststrukturalism, för att 
kunna fånga jämlikhetens komplexa dynamik (Ibid.). 

4.4 JUDITH BUTLER 
Judith Butler har en ställning som ligger närmare Mouffe än Young eller Bradley, 
då hon också tillhör ett postmodernistiskt synsätt. Hon använder sig av en 
psykoanalytisk begreppsvärld i sin diskussion av identitet, kön, genus, begär och 
sexualitet i boken Genustrubbel (2007). Butler menar att kön och genus endast 
och till fullo är sociala och kulturella konstruktioner, biologin har alltså ingen 
påverkan på hur vi utvecklas som människor. Hon har ett diskursivt synsätt, vilket 
innebär tron på att sättet som man talar eller skriver om och benämner saker och 
händelser påverkar hur vi uppfattar dem och således skapas vår världsbild utifrån 
vårt språkbruk. Butler ställer sig emot den binära uppdelningen av kön i ”man” 
och ”kvinna” och menar att denna uppdelning är begränsande. Eftersom hon har 
ett diskursivt synsätt anser hon att det går att förändra denna binära uppdelning. 
Hon skriver: ”Som en pågående diskursiv verksamhet är den mottaglig för 
intervention och omtolkning.” (Butler 2007:87). Hon anser alltså att det är möjligt 
att reformera och utveckla genusspektrat till att innehålla många fler och olika 
genuskonstruktioner som inte är lika begränsande för människor som endast 
kategorierna ”man” och ”kvinna”. Butler menar att tanken om en ”ursprunglig 
natur”, en fördiskursiv binär könsuppdelning, inte är möjlig eftersom det 
fördiskursiva bestäms och beskrivs genom diskursen. Det finns alltså ingen 
”ursprunglig natur” som går att utgå från eller återvända till. I den svenska 
utgåvans inledning, skriven av Ellen Mortensen, står det följande: ”För Butler är 
det absurt att föreställa sig specifika könsskillnader som något som skulle existera 
före vårt inträde i den symboliska ordningen. De är diskursiva effekter, inte något 
ontologiskt givet.” (Ibid.:16). 
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Butler ställer sig även emot att det biologiska könet tolkas som det primära och 
substantiella medan genus ses som något sekundärt. Som exempel nämner hon 
”Den som tror sig se en man klädd som kvinna eller en kvinna klädd som man, 
uppfattar det första ledet i dessa respektive synintryck som det ”verkliga” könet; 
det kön som presenteras i det andra ledet saknar ”verklighet” och antas vara ett 
illusoriskt yttre.” (Butler 2007:35). Syftande till exempelvis transpersoner som 
upplever sig vara födda i fel kropp, och därför klär sig som sitt egentliga genus, 
medan detta för andra utomstående människor ser ”fel” ut eftersom de bara kan 
göra en bedömning av kön och genus utifrån den ”biologiska kroppen” som de 
ser.   
 
Den binära könsuppdelningen leder enligt Butler till en tvingande 
heterosexualitet, något som hon beskriver som och kallar för ”den heterosexuella 
matrisen”. I den heterosexuella matrisen är alla anpassade och lämpade kvinnor 
och män heterosexuella (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002:96). Butler skriver 
följande om detta: 
 

Införandet av en tvingande och naturaliserad heterosexualitet nödvändiggör 
och reglerar genus som en binär relation, där det manliga elementet är 
differentierat från ett kvinnligt element, och denna differentiering kommer 
till stånd genom det heterosexuella begärets praktiker. Särskiljandet av den 
binära relationens två motsatser resulterar i en konsolidering av vardera ledet 
med dess inre sammanhang mellan kön, genus och begär. (Butler 2007:75). 

 
I bokens förord skriver Ellen Mortensen följande om detta: ”Det vi normalt 
uppfattar som en grundläggande orsak (det biologiska könet) visar sig alltså vid 
närmare granskning vara en diskursiv effekt av en köns- och sexualitetsregim, 
som Butler kallar ’den heterosexuella matrisen’.” (Butler 2007:16) 
 
Även om Butler beskriver det hela som ett komplext system och en komplex 
utveckling går det ändå att fråga sig om hon inte tenderar att inta ett slags 
reduktionistisk synvinkel genom att hävda att det endast är ”en faktor” (det 
sociala/kulturella) som påverkar hur vi blir som människor med vår identitet, 
genus, begär och sexualitet.  

4.5 JÄMSTÄLLDHET, KÖNSNEUTRALITET OCH GENUS 
Enligt Larsson och Jalakas (2008:14) är jämställdhet en kunskapsfråga i 
planeringssammanhang. Kunskapen berör både förståelsen av innebörden av 
jämställdhetsintegrering i planeringen och dess konsekvenser för 
planeringsprocessen, och att utveckla de enskilda planeringsarbetenas 
kunskapsunderlag. De menar att det första steget för att kunna arbeta för en ökad 
jämställdhet är att förstå hur jämställdhet skapas och återskapas (Ibid.). 
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”Jämtegrering” är ett begrepp för att beskriva hur jämställdheten ska integreras 
och vara en självklar faktor i arbetet. Det ska vara ett horisontellt och 
tvärsektionellt mål som alla ansvarar för, inte enbart en särskild 
jämställdhetsansvarig. Integrering av jämställdhet innebär att 
”jämställdhetsperspektivet finns med i alla led i en beslutsprocess och hos alla 
aktörer” (Larsson & Jalakas 2008:37). Jämställdhetsarbetet kan bedrivas på två 
sätt. Det första innebär att ”skapa samma möjligheter för kvinnor som män redan 
har och att göra detta inom det existerande samhällets ramar” (Ibid.:38), i ett 
samhälle som utgår från mannen som norm. Det andra sättet handlar om att 
”åstadkomma grundläggande strukturella förändringar i samhället” och då 
förändra villkoren och möjligheterna både för kvinnor och män (Ibid.). För att 
åstadkomma strukturella förändringar krävs kritiska granskningar av samhället 
och planeringsprocessen och -verksamheten. I en sådan granskning är jämställdhet 
målet, medan genusperspektivet är ett verktyg för att uppnå målet och kvalitativa 
förändringar (Ibid.:42). Det är mycket viktigt att notera att det inte är en 
”jämställd planering” eller ett ”jämställt transportsystem” som eftersträvas. Det är 
inte dessa som ska bli jämställda, utan meningen är att planeringen och 
transportsystemet ska hjälpa människor att leva jämställda liv.  
 
Att den fysiska planeringen ofta beskrivs som könsneutral ska vara något positivt, 
nämligen att alla människor behandlas lika oavsett kön, ålder eller andra faktorer. 
Denna neutralitet är kopplad till det allmänna intresset - att ingen grupp ska 
gynnas särskilt av planeringen (Larsson & Jalakas 2008:51-52; Fainstein & 
Servon 2005:1). Det speciella med det “allmänna intresset” är också att det är 
ganska uppenbart att det inte kan finnas ett enda gemensamt intresse med tanke på 
den mångfald som finns både vad gäller intressen och allmänheter (Fainstein & 
Servon 2005:2). En viktig del av problematiseringen av begreppet “allmänt 
intresse”, är att olika allmänheter och grupper i samhället har olika mycket makt 
att kunna påverka och kunna göra sina röster hörda. Planeringen har exempelvis 
historiskt tillhört den manliga vita övre medelklassen, och därmed har planeringen 
och besluten som fattats historiskt endast representerat denna grupps intressen och 
erfarenheter (Ibid.)  
 
Inom planeringen är det vanligt förekommande att lyfta fram grupper med 
speciella egenskaper, och därmed behov, ”som kräver extra omsorg utöver vad 
som kan förväntas ligga i det allmänna intresset” (Larsson & Jalakas 2008:59). 
Dessa grupper kan exempelvis vara personer med funktionsvariationer, kvinnor, 
människor av utländsk härkomst, barn, äldre och personer med andra sexuella 
läggningar än heterosexualitet. I och med att dessa grupper pekas ut som en 
beskrivning av det som är avvikande och ”onormalt”, leder det till att det enda 
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som är ”normalt” då, de som är kvar, är etniskt svenska, vita, medelålders, ej 
funktionsnedsatta, heterosexuella män. Men inga samhällsgrupper har statiska och 
helt gemensamma behov, därmed blir det fel att generalisera om dessa utpekade 
ickenormativa grupperna. Författarna menar att det som istället krävs för att 
åstadkomma en förändring är ”förändringar i samhället och/eller den fysiska 
miljön som leder till att vad som betecknas som behov upphör, eller i vart fall 
reduceras” (Larsson & Jalakas 2008:59). 
 
Problemet med könsneutraliteten är att den oftast leder till könsblindhet istället, 
alltså att de skilda erfarenheter och ibland olika liv som kvinnor och män har och 
lever inte beaktas. Detta leder ofta till att kvinnors erfarenheter ignoreras (Larsson 
& Jalakas 2008:51-52). Enligt Friberg och Larsson (2002:168) är genusbegreppet 
användbart för att kunna definiera vad jämställdhet i fysisk planering kan 
innebära, då den officiella förståelsen av jämställdhet är svårapplicerad på 
verksamheten. Genusbegreppet innebär att samhällets maktrelationer mellan män 
och kvinnor i diskuteras. Det innebär även att kvinnors erfarenheter identifieras, 
vilka oftast skildras som vardagslivets organisation i det fysiska rummet, samt 
frågor om trygghet och säkerhet (Ibid.). Sandercock och Forsyth (1992:71) skriver 
att det alltid är komplicerat att försöka balansera arbetet med jämställdhet och 
särbehandling, men att könsneutralitet och att ignorera genus inte är någon lösning 
då det är falsk jämställdhet. Fainstein och Servon (2005:3-4) menar att genus som 
analysmetod dels kan få fram de underliggande och dolda antagandena om både 
planeringsteori och -praktik, samt ge nya perspektiv på gamla ämnen och frågor. 
De skriver vidare att genus även är fördelaktigt som analysmetod eftersom det är 
ett dynamiskt begrepp till skillnad från man/manligt och kvinna/kvinnligt som är 
mer statiska (Ibid.). Detta då genus har att göra med social konstruerade 
uppfattningar avseende lämpliga roller och beteenden för män och kvinnor, och 
att dessa är föränderliga över tid. Genusrollerna förändras och anpassas till olika 
socioekonomiska behov utan att påverka maktsituationen mellan kvinnor och 
män. De exemplifierar detta med hur amerikanska kvinnor tog över männens jobb 
under andra världskriget för att efter krigsslutet återgå till hemarbetet. Sandercock 
och Forsyth skriver också om kopplingen mellan planeringspraktik och 
planeringsteori och citerar Jacqueline Leavitt (1986:181; citerad i Sandercock & 
Forsyth 1992:67) som uttryckt det på följande sätt: “Women face problems of 
such significance in cities and society that gender can no longer be ignored in 
planning practice” och menar att det saknas kopplingar mellan praktik och teori. 
Enligt dem är det planeringsteorin som är det mest eftersatta delområdet inom 
planering när det handlar om genusmedvetenheten (Sandercock & Forsyth, 
1992:67). De menar att det saknas planeringsteoretiska kunskaper om bland annat 
kvinnors ekonomiska status, hur kvinnor rör sig i den byggda miljön och hur 
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sambanden ser ut mellan kapitalistisk produktion och patriarkala relationer eller 
mellan offentligt liv och privatliv (Ibid.:68). 
 
För att få en planeringsprocess som bidrar till en ökad jämställdhet mellan könen 
krävs alltså ett nära samarbete mellan teori och praktik och en ordentlig 
skärskådning av verksamheten (Larsson & Jalakas, 2008:56). De citerar en 
amerikansk planerare som uttryckt det på följande vis: ”Om ojämlikheter och 
dominans fortsätter att vara ett resultat av planeringspraktiken, som så ofta är 
fallet, måste man undersöka bakomliggande teorier och metoder och vad som 
upptäcks där måste åtgärdas.”. Idag är problemen och problemställningarna som 
ska lösas inte lika självklara som de var tidigare, därför behöver framför allt själva 
planprocessen och tankarna kring den problemformuleringen utvecklas för att 
kunna öka jämställdheten i samhället (Ibid.:72). Larsson och Jalakas skriver 
vidare att det även krävs att “planeringsverksamheten utvecklas inifrån med hjälp 
av planeringserfarenheter och genuskunnande” (Ibid.:151) och att det i arbetet 
med detta bör vara planerarna som är de sakkunniga och drivande. De menar att 
frågan som hela tiden måste ställas är hur, utifrån ett genusperspektiv, planeringen 
kan med- eller motverka jämställdhet för både kvinnor och män (Ibid.). 

4.6 KVINNAN I HEMMET – MANNEN I OFFENTLIGHETEN 
Att kvinnan ska vara i hemmet har, enligt Hayden (1981:47), varit en av de 
viktigaste principerna i USA, både inom arkitektur och inom stadsplanering. 
Kvinnor har ansetts vara hemmahörande i den privata sfären i hemmet medan det 
offentliga och politiska livet har varit männens arena (Fainstein & Servon 2005:4-
5; Sandercock & Forsyth 1992:75; Larsson & Jalakas 2008:18). Feministrörelsen 
lyfte fram den utnyttjande aspekten av hemmets privata sfär, och separationen av 
den offentliga och privata sfären började ifrågasättas. Resultatet av detta blev att 
frågor som tidigare varit tabu, till exempel frågor rörande våld i hemmet och om 
reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter, fördes ut till det offentliga 
(Fainstein & Servon 2005:4-5). Kvinnor generellt började motsätta sig 
uppdelningen och fler och fler bröt sig ut på arbetsmarknaden, eftersom platser 
som städer, bostadsområden och hushåll som var designade för att kvinnan skulle 
stanna hemma höll tillbaka kvinnorna både fysiskt, socialt och ekonomisk 
(Hayden 1981:47). Trots detta så fortsätter detta gamla tänk än idag och det är 
många som fortfarande anser att kvinnan ska vara hemmafru och ta hand om 
familjen och hushållet medan mannen är den som ska jobba och vara den som 
försörjer familjen ekonomiskt (Fainstein & Servon 2005:4-5). 

4.7 JÄMSTÄLLDHETSMÅLET OCH SAMHÄLLSPLANERING 
Det finns en tro på att det endast genom att öka antalet kvinnor i arbetsteamet 
även ökar jämställdheten. Detta är dock ett helt felaktigt antagande eftersom 
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kvinnor inte automatiskt besitter kunskap om varken genusperspektiv eller 
jämställdhetsarbete. En ökad andel kvinnor kan dock leda till att traditionellt 
kvinnliga erfarenheter och intressen lyfts in i planeringsprocessen. 
Representationen av kvinnor bland tjänstemän och politiker är trots allt en viktig 
faktor ur demokratisk synpunkt (Friberg & Larsson 2002:185). Arbetet för en 
ökad jämställdhet är inte heller något som endast berör kvinnor eller bara är 
kvinnors uppgift. Att tro att ett ökat antal kvinnor löser problemen är att frånta 
männen det ansvar som de har i frågan (Larsson & Jalakas 2008:44). När det talas 
om jämställdhet inom planeringen handlar det alltså inte om arbetsplatsens 
kvantitativa fördelning mellan könen, utan det handlar om männen och kvinnorna 
i samhället, dem som det planeras för (Ibid.:45). Vid planeringen kan det uppstå 
ett dilemma som författarna beskriver på följande sätt: 
 

Om dagens situation, med olika villkor för kvinnor och män, tas som givna i 
förslag till förändringar kan resultatet bli att man genom planeringen befäster 
denna situation snarare än förändrar den. Om istället framtidens jämställda 
samhälle tas som utgångspunkt, alltså ett samhälle med färre skillnader 
mellan kvinnors och mäns livsvillkor, är det stor risk att kvinnors 
erfarenheter, önskningar och drömmar byggda på dagens villkor negligeras. 
(Larsson & Jalakas 2008:45-46). 

 
I en intervjuundersökning kommer Friberg och Larsson (2002:174) fram till att 
frågor om jämställdhet blir ”kvinnofrågor”. För att undvika det essentialistiska 
tankemönstret, bör traditionellt ”kvinnliga” och ”manliga” områden istället 
benämnas som erfarenheter. Liksom Larsson och Jalakas (2008:47) ställer de sig 
emot användandet av ordet ”behov” när det talas om kvinnor och män. De menar 
att ordet ”behov” låter som något oföränderligt och biologiskt. Att tala om 
kvinnliga och manliga behov riskerar dessutom att befästa dagens befintliga 
ojämställdhet. Författarna förespråkar istället mer processinriktade ord som, utan 
att cementera könsroller och ojämställdhet, kan beskriva de skilda erfarenheter 
som finns. Social reproduktion och obetalt arbete samt produktion och lönearbete 
är de begrepp som författarna använder: 
 

Social reproduktion är en sammanfattande term för framförallt obetalt 
arbete, men i viss mån även betalt, i form av vård och omsorgsarbete i vid 
bemärkelse. Men det rymmer också omtanke och kärlek till de närmaste. 
Produktion å andra sidan är kopplat till lönearbetet, det vill säga 
framställandet av varor och tjänster. (Larsson & Jalakas 2008:48). 

 
Begreppen är kopplade till kvinnors och mäns traditionellt skilda erfarenheter, 
utan att för den sakens skull köna dem som ”manliga” eller ”kvinnliga” eller säga 
något om hur det ska eller kommer se ut i framtiden (Larsson & Jalakas 2008:48). 
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Genom att beskriva dem som traditionella markeras att gränserna har upplösts, till 
exempel att många kvinnor idag lönearbetar och är politiskt aktiva samt att många 
män idag är föräldralediga och deltar i hushållsarbetet (Larsson & Jalakas 
2008:63-64). Trots att gränserna har lösts upp, ges i dagens planering inte social 
reproduktion lika mycket utrymme eller värde som produktionen, det sker alltså 
en underordning av den sociala reproduktionen och frågor som berör den 
(Ibid.:48).   

4.8 PLANERINGSPROCESSEN 
Det som anses vara kvinnliga områden berör ofta den fysiska miljön i och 
omkring bostaden, med en koppling till familj och omsorg. Inom dessa områden 
är det lätt att identifiera enskilda människors erfarenheter, således är ”kvinnliga” 
områden ”sådana som är relaterade till vardagslivets organisation och innebär i 
praktiken en uttalad omsorg om närmiljön” (Friberg & Larsson 2002:174). 
Författarna menar då att det ”kvinnliga” blir underordnat både idémässigt och 
planmässigt. Idémässigt genom att kvinnor främst identifieras i hemmet och dess 
närhet, och planmässigt genom att den översiktliga planeringen är könsneutral och 
dessutom företräder detaljplaneringen (Ibid.:176). Den klassiska underordningen 
finns ofta dold i planerarens tankemönster vilket i sin tur direkt motverkar 
jämställdhet (Larsson & Jalakas, 2008:85). Det illustreras på följande sätt (Friberg 
& Larsson 2002:176): 
 

Översiktlig planering        det kommunala rummet/offentliga rum  
fysiska strukturer: bebyggelse, trafikleder, friytor        könsneutralt  
 
Detaljplanering         bostadsområdet/privata rum         individernas 
erfarenheter/vardagslivserfarenheter         kvinnor och män urskiljbara 

 
Den övre tankekedjan ges en överordnad roll på grund av att den översiktliga 
planeringen ska föregå detaljplaneringen. Detta leder till att det könsneutrala 
förhållningssätt som förespråkas inom översiktsplaneringen, är överordnat det 
genusperspektiv som möjliggörs i detaljplanering som kan identifiera kvinnor och 
mäns skilda erfarenheter av staden och samhället (Friberg & Larsson 2002:176-
177). Författarna menar att informationen och kunskapen som den översiktliga 
planeringen baseras på och styrs efter lika gärna kan hämtas från detaljnivån, ett 
underifrånperspektiv med invånarnas vardagsliv och erfarenheter. Detta för att 
åstadkomma ett ickehierarkiskt förhållande mellan de frågor som berörs på de 
olika planeringsnivåerna (Ibid.:177-178). Detta brukar- och underifrånperspektiv 
skulle då kunna ”utgöra grunden för den översiktliga planens utformning snarare 
än de strukturskapande elementen (t.ex. transportleder) legitimerade utifrån vad 
som uppfattas som ett allmänt intresse” (Ibid.:178). För att nå detta icke 
hierarkiska förhållande mellan planeringsnivåerna är det viktigt att behandla 
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frågor och analyser som rör både reproduktionen/det privata och produktionen/det 
offentliga både inom översikts- och detaljplanering. Detta, menar författarna, 
skulle bryta den underordning av de traditionellt beskrivna ”kvinnliga” frågorna, 
alltså de frågor som berör den sociala reproduktionen och den privata sfären 
(Friberg & Larsson 2002:178). 
 
Sammanfattningsvis menar Friberg och Larsson (Ibid.:188) att ”genusperspektivet 
i översiktlig planering skulle kunna leda till att systematiskt bryta ner barriärer 
vilka innebär kvinnors underordning”. De menar att detta kan göras bland annat 
genom att ta hänsyn till individers erfarenheter och kunskaper och på så sätt göra 
medborgarna till subjekt i planeringen, samt ta tillvara medborgarnas kunskaper 
om vardagsliv, omsorg och arbetsliv på samma sätt som expertkunskaper 
behandlas. Andra sätt är att utifrån särartsbegreppet ”uppmärksamma kvinnors 
specifika erfarenheter beroende på kulturella, sociala och biologiska aktörer i en 
given kontext av tid och rum”, och utifrån likhetsbegreppet verka för att 
representationen bland planerare, politiker och medborgare ska vara jämt fördelad 
mellan kvinnor och män (Ibid.). Ytterligare en åtgärd är att se möjligheten att 
stärka kvinnors autonomi genom att “ identifiera vardagslivets rutiner som 
sammanhållande länk mellan omsorg och arbetsliv” (Ibid.) 

4.9 VARDAGSLIVSPERSPEKTIVET OCH ANDRA VERKTYG 
Trots att planerare ofta arbetar med och planerar för den privata sfären har inte 
särskilt mycket hänsyn tagits till de olika behov och önskemål som är relaterade 
till den byggda miljön och sambanden mellan hem, samhället och arbetsplatsen 
(Fainstein & Servon 2005:5-6). Det är viktigt att tänka på att marknaden och 
produktionen inte kan finnas till och utvecklas utan vardagslivet - det skulle kunna 
uttryckas som att vardagslivet är det som knyter samman den sociala 
reproduktionen och produktionen (Larsson & Jalakas 2008:80; Fainstein & 
Servon 2005:4). Med vardagslivet avses veckans alla dagar och dygnets samtliga 
24 timmar. Det innebär alltså inte endast hem- och omsorgsrelaterade göromål 
utan att även lönearbetets aktiviteter, resor till och från jobbet och all fri tid, detta 
sett ur individens perspektiv.” (Larsson & Jalakas 2008:80). 
Vardagslivsperspektivet är komplext och handlar om att gå in på hushållsnivå och 
se hur hushållens medlemmar utvecklar strategier, både för sig själva och i 
förhållande till varandra, för att kunna hantera och anpassa sig till verkligheten 
utanför hemmet, såsom transportmöjligheter och arbetsmarknad (Ibid.:82). 
Genom att införa tankesättet om vardagslivets komplexitet ges planeraren ett 
annat redskap och synsätt som knyter samman den sociala reproduktionen och 
produktionen, vilket hjälper planeraren att lyfta fram framför allt kvinnors 
erfarenheter men även andra gruppers sätt att organisera vardagen (Ibid.).  
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Ett annat sätt att arbeta med jämställdhetsfrågor inom planeringen och vidga 
kunskapsunderlaget, och även ett sätt att undersöka vardagslivets upplägg, är 
exempelvis att genom tidsgeografin, med så kallade tidsgeografiska dagsprogram. 
Med detta verktyg går det att se hur människor fördelar sin tid på olika aktiviteter 
när de förflyttar sig i tid och rum, i staden och i samhället. På detta sätt ges “en 
bättre förståelse av hur vardagen organiseras genom aktiviteter och projekt” och 
planerare kan använda detta för att undersöka vilka begränsningar som och 
därmed kan hindra människor från att göra vissa val (Larsson & Jalakas, 
2008:84).  
 
Könsuppdelad statistik kan också användas för att upptäcka skillnader mellan 
kvinnor och män. Vid användning av könsuppdelad statistik är det dock viktigt att 
betona att den inte får lov att ses som något oföränderligt som även beskriver hur 
framtiden kommer se ut. Det ska istället ses som en beskrivning av en verklighet 
som går att ändra på (Ibid.:86). 
 
Det är viktigt att ha i åtanke är att det inte går att skilja på kvinnor och män i 
stadsplanering på samma sätt som det går att göra när till exempel löneskillnader 
ska kartläggas. Detta innebär att det inte går att göra en jämförelse ”före” och 
”efter”. Det som behöver göras är att se till att erfarenheter, lärdomar och 
kunskaper från både genusteorin och planeringsteorin används i symbios med 
varandra för att tillsammans bygga en grund att utgå från (Larsson & Jalakas 
2008:154). 

4.10 NÅGRA VIKTIGA OMRÅDEN FÖR PLANERING UR ETT 
JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV 
När det talas om jämställdhet är det lätt att det endast handlar om frågor och 
ämnen som rör hemmet och den privata sfären, det vill säga de traditionellt 
kvinnliga områdena och erfarenheterna. Dessa är naturligtvis viktiga, men när 
man ser till planeringsstrategiska sammanhang måste man utvidga tankesättet till 
andra viktiga områden som infrastruktur, transporter och trygghetsfrågor (Larsson 
& Jalakas 2008:109). 

4.10.1 Resvanor 
Resmönstren och resvanorna för män och kvinnor skiljer sig åt. Ett sätt att få det 
mer jämställt vore om dessa resmönster och -vanor liknade varandra. De flesta 
resor som görs är inte endast en förflyttning från A till B utan har oftast flera 
stopp på vägen för att exempelvis handla, lämna eller hämta barn, besöka 
föräldrar eller andra ärenden. Om fler kvinnor skaffade bil skulle det onekligen 
leda till att det blev mer jämställt, men denna lösning skulle inte vara miljömässigt 
hållbar. Det som istället bör fokuseras på är att se till att möjligheterna att 
kombinera cykel, bil och övrig kollektivtrafik förbättras (Larsson & Jalakas 
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2008:120). Detta exempelvis genom stora och väderskyddade cykelparkeringar 
intill tåg- eller busstationer. 
 
Skillnader i resvanor mellan kvinnor och män har uppmärksammats i många 
undersökningar. På grund av det transportpolitiska målet som handlar om kvinnor 
och mäns transportbehov, har de upptäckta skillnaderna tolkats som att kvinnor 
och män har just olika behov av att transportera sig (Larsson & Jalakas 2008:112). 
Som tidigare nämnt är behov ett sämre ord för att beskriva skillnader mellan 
kvinnor och män då det låter som något statiskt. Det finns utredningar som pekar 
på att förbättrad och utvecklad kollektivtrafik skulle gynna jämställdheten inom 
transportsystemet, då kvinnor i större utsträckning åker kollektivt. Men i så fall 
skulle det kunna sägas att nya motorvägar är bra för männen och deras 
”jämställdhet”, något som inte stämmer (Ibid.). Bilen ses traditionellt som en 
manlig domän, även om både kvinnor och män värderar den lika högt (Ibid.:14). 
Larsson och Jalakas (Ibid.) efterlyser en analys om varför det tycks vara så att 
mäns kärlek till bilen grundläggs så tidigt i livet, samt hur detta påverkar de olika 
resmönstren mellan kvinnor och män och den strukturella underordningen. 
Författarna menar att frågan är hur dessa förhållanden skulle kunna påverkas för 
att skapa ett mer jämställt samhälle (Ibid.). Detta skulle innebära en genusanalys 
för att se hur barn fostras olika utifrån könstillhörighet vilket kan påverka deras 
livsval i vuxen ålder. 

4.10.2 Regionförstoring 
Ibland talas det om regionförstoring som en kvinnofälla, detta eftersom det ofta är 
svårt att kombinera långa arbetsresor med familjelivet, speciellt om man har yngre 
barn (Larsson & Jalakas 2008:115). Ofta löses detta problem med att en av 
föräldrarna, oftast kvinnan, väljer ett arbete som ligger närmre bostaden, även om 
detta arbete kanske är sämre betalt. Det kan finnas flera orsaker till detta som till 
exempel lägre lön för kvinnor, traditionella könsroller etc. Det är dock olämpligt 
att säga att regionförstoring är en kvinnofälla eftersom detta innebär att man sätter 
kvinnan i det familjevårdande facket (Ibid.). Regionförstoring innebär däremot 
problem för många människor, de långa arbetsdagarna med pendling leder 
exempelvis till mindre familjetid, eller ett allmänt minskat socialt liv. 

4.10.3 Social infrastruktur 
Genom att utveckla den sociala infrastrukturen är det möjligt att förbättra och 
underlätta vardagslivet för människor. Detta genom att beakta de platser dit barn 
ofta följs av en förälder, så som förskolor, fritids, fritidsaktiviteter och låg- och 
mellanstadium (Larsson & Jalakas 2008:118-119). Genom att lokalisera dessa på 
ett genomtänkt sätt, nära bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafikstråk kan 
vardagslivet underlättas. I den sociala infrastrukturen ingår även bibliotek och 
lokaler för olika kulturella aktiviteter, fritid och idrott. Ett helhetstänk där den 
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sociala infrastrukturen beaktas leder också till att gång- och cykelnäten förbättras 
(Ibid.). 

4.10.4 Trygghet och säkerhet 
Det som har belysts mest när det kommer till planering och jämställdhet är 
kvinnors rätt att känna sig trygga i staden. Detta har en tydlig koppling till 
jämställdhetsmålets fjärde delmål ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor 
och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.” (Larsson & 
Jalakas 2008:123; Utbildningsdepartementet 2011). Unga män är de som oftast 
utsätts för våldsbrott på offentlig plats, men i det här fallet handlar det, likt 
delmålet, om det sexuella våldet. Rädslan för det sexuella våldet i form av 
sexuella trakasserier eller våldtäkt kan leda till att kvinnor utvecklar strategier för 
att undvika potentiellt farliga eller skrämmande situationer, till exempel att 
undvika vissa platser, att be om skjuts istället för att åka kollektivt, att ha 
nyckelknippan i knytnäven för att kunna försvara sig m.m. Kvinnors “tillträde till 
det offentliga rummet begränsas av potentiella, snarare än faktiska kränkningar” 
(Ibid.:124). Författarna menar att de insatser som görs borde fokusera på trygghet, 
men istället blir det oftast säkerhetshöjande åtgärder. Detta är ett sätt att behandla 
symptomen och riskerar även att öka rädslan då säkerhetshöjande åtgärder som 
exempelvis kameraövervakning signalerar att det är en ”farlig plats”. Frågor som 
brukar diskuteras inom planeringen när det handlar om kvinnors trygghet är bland 
annat miljön kring kollektivtrafikhållplatser, att det ska vara bra belysning, fri sikt 
samt vissa trafiklösningar såsom lokalisering av gång- och cykelbanor och 
gångtunnlar (Ibid.:126). 

4.11 PLANERARNAS ROLL OCH AGERANDE 
Friberg och Larsson (2002:186-187) upptäckte i sin intervjuundersökning med 
planerare som har engagerat sig i jämställdhetsfrågan på sina arbetsplatser och i 
sin yrkesroll, att det fanns en skillnad mellan manliga och kvinnliga planerare 
gällande förhållandet subjekt/objekt i planeringen. Denna var att kvinnliga 
planerare kan identifiera sig med andra kvinnor, dem man planerar för, och blir på 
så sätt både subjekt och objekt i planeringsprocessen. För manliga planerare – som 
inte kan relatera till ”hur det är att vara kvinna” och uppleva staden utifrån dessa 
erfarenheter – blir istället kvinnorna endast objekt, dem de planerar för. 
Engagemanget hos de intervjuade manliga planerarna varierar och de är inte de 
som driver jämställdhetsfrågorna. De efterfrågar därför oftast enklare 
planeringsverktyg och inte djupare kunskaper. De manliga planerare som är 
verkligt engagerade är medvetna om att de inte kan vara både subjekt och objekt i 
förhållande till kvinnorna och efterfrågar därför konkreta kunskaper om kvinnors 
erfarenheter och intressen, baserade på forskning eller statistik (Ibid.). 
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De slutsatser som författarna drar utifrån resultatet från ovan nämnda 
intervjuundersökning är att begreppet jämställdhet är svårt att använda och 
applicera i fysisk planering. Författarna menar att detta beror på att begreppet 
jämställdhet är hämtat från den praktiska politiken och därför är otillräckligt för 
utvecklingen av planeringen. De menar att det som krävs för att jämställdhet ska 
kunna integreras i den fysiska planeringen är ett möte mellan feministiskt 
kunnande/teori och planeringskunnande/teori (Friberg & Larsson 2002:165). Det 
som planerarna ansåg vara nödvändigt för en jämställd planering var bland annat 
följande punkter: ett icke hierarkiskt förhållande mellan frågor på översiktlig nivå 
och frågor på detaljplanenivå; beakta vardagslivets erfarenheter vid planerandet av 
stora strukturer; hämta kunskaper från de berörda grupperna av medborgare, för 
att på sätt göra dem till aktiva subjekt i planeringen; samt tänka på att använda sig 
av medborgarnas ”språk” och dagordning när planerarna ska kommunicera med 
dem (Ibid.:159).  
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5. RESULTAT: DISKURSER 
OM JÄMSTÄLLDHET I 
KOMMUNALA 
ÖVERSIKTSPLANER 
I detta kapitel presenteras undersökningens empiri och resultat – alltså vilka 
diskurser som finns om jämställdhet i de undersökta översiktsplanerna. Det 
empiriska materialet, som tidigare nämnt i uppsatsens tredje kapitel Metod och 
källmaterial, består av 25 kommunala översiktsplaner antagna år 2013. I dessa 
översiktsplaner har en sökning på jämställ* gjorts och de textstycken i 
översiktsplanerna som har haft någon form eller böjning av ordet jämställ 
(jämställda, jämställt, jämställdhet etc.) har plockats ut för att analyseras. 

Det empiriska materialet är så pass omfattande att det inte kommer presenteras i 
sin rena form. Det presenteras istället kategoriserat efter de diskurser som har varit 
möjliga att finna i materialet. Empirin kommer alltså att presenteras diskurs för 
diskurs, där vissa delar av relevant utvalt material kommer att presenteras som 
citat för att visa på hur diskursen är konstruerad.  

Presentationen av diskurserna är uppbyggda på några citat som exemplifierar hur 
de olika diskurserna kommer till uttryck, därpå följer den ekvivalenskedja som har 
kunnat uttydas. Avslutningsvis kommenteras diskursen och ekvivalenskedjan kort 
utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkt och/eller forskningsöversikten. Mer 
djupgående analyser kommer sedan i nästföljande kapitel. 

Många av textstyckena är svåra att kategorisera då jämställdhet är ett begrepp som 
tenderar att bara räknas upp tillsammans med en mängd andra ”fina ord” som 
lämnas utan definitioner eller konkreta åtgärdsförslag. Ett exempel är från Heby 
kommun som skriver följande under rubriken En trygg uppväxt (s. 12): 

Varje verksamhet är utformad i överensstämmelse med demokratiska 
värderingar och genomsyras av värden så som människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan könen samt solidaritet och med svaga och utsatta. [min kursivering] 
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5.1 DISKURS OM JÄMSTÄLLDHET SOM EN FRÅGA OM TRANSPORTER 
Denna diskurs består av två underkategorier – transportsystemet och 
kollektivtrafik. Anledningen till att den är uppdelad i dessa två underdiskurser är 
att de begrepp som förekommer i de två diskurserna skiljer sig åt så att det uppstår 
en nyansskillnad dem emellan. Transportsystemsdiskursen berör en mer 
övergripande nivå som innefattar samtliga transportmedel men utan något slags 
precisering över huvud taget. Kollektivtrafiksdiskursen är mer konkret då den 
berör ett specifikt transportmedel som i relativt stor utsträckning lyfts i de 
undersökta planerna. Den är också mer konkret, jämfört med 
transportsystemsdiskursen, i och med att den visar på tydliga samband i hur det 
antas att en ökad kollektivtrafik påverkar jämställdheten.      

5.1.1 Transportsystemet 
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov. (Vara kommun 2013:50) 

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken 
medverkar till ett jämställt samhälle. (Vara kommun 2013:50) 

Det transportpolitiska målet ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Berör frågor om tillgänglighet, 
jämställdhet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa. (Luleå kommun 2013c:14) 

Utifrån dessa citat och övrigt material i denna diskurs kan ekvivalenskedjan 
konstrueras på följande sätt: 

Ekvivalenskedja: jämställt transportsystem – transportpolitik – transportbehov – 
män och kvinnor 

Många av kommunerna har bara kopierat in det som står i de transportpolitiska 
målen till sina översiktsplaner. Detta kan vara anledningen till att det i det 
empiriska materialet finns så många sökträffar där jämställdhet omnämns 
tillsammans med transport. Att de nationella transportpolitiska målen tas upp i 
översiktsplanerna är inget förvånande eftersom trafikplanering är en del av den 
fysiska planeringen samt en stor och viktig beståndsdel av kommunernas framtida 
utveckling.  

Det problematiska med det transportpolitiska funktionsmålet för tillgänglighet är 
att det nämner mäns och kvinnors transportbehov5 (Regeringskansliet 2014), 

                                                 
5 Målet i sin helhet lyder: ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka 
till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara 
mot kvinnor respektive mäns transportbehov.” (Regeringskansliet 2014) 
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vilket endast kan förstås som om män och kvinnor har olika behov av att 
transportera sig. Formuleringar som denna ställer sig Larsson och Jalakas 
(2008:47) kritiska till eftersom ”behov” ofta tolkas som något oföränderligt och 
nästan biologiskt, vilket leder till att det riskerar att cementera den ojämställdhet 
som finns i nuläget. 

5.1.2 Kollektivtrafik  
Ökad jämställdhet med förbättrade möjligheter att åka kollektivt och cykla. 
(Luleå kommun 2013a:37) 

Jämställdheten stärks genom att nya bostäder, verksamheter och 
samhällsservice planeras nära knutpunkter för kollektivtrafiken. (Kalmar 
kommun 2013:30) 

Närhet till handeln och service på gång- och cykelavstånd är viktig för de 
flesta, men är avgörande just för barn och äldre och för personer med 
funktionsnedsättning. Även billösa ingår i den kategorin. Därför är närhet till 
kollektivtrafik viktig både ur jämställdhets- och ur jämlikhetsaspekt. En 
hållbarhet ur en jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv innebär en 
samhällsstruktur med korta avstånd mellan fysiska miljöer där människor 
vistas i. (Eskilstuna kommun 2013:44) 

Utifrån dessa citat och övrigt material i denna diskurs kan ekvivalenskedjan 
konstrueras på följande sätt: 

Ekvivalenskedja: jämställdhet – ökad kollektivtrafik – närhet – korta avstånd 

Denna diskurs och ekvivalenskedja speglar en tro på att bara för att 
kollektivtrafiken utvecklas så blir samhället jämställt. Dessa tankegångar har 
också grund i de nationella transportpolitiska målen, som är baserat på ett 
antagande att män och kvinnor har olika transportbehov. För att göra samhället 
jämställt ska alltså kvinnors rörlighet ökas så att de får samma möjligheter som 
männen har med bil, kvinnors antagna ”behov” ska alltså tillmötesgås och detta 
genom en utbyggd kollektivtrafik. Detta på grund av att kvinnor reser kollektivt 
mer än vad män gör. 

 
5.2 DISKURS OM JÄMSTÄLLDHET SOM EN FRÅGA OM UTSATTA 
GRUPPER 

Barn- och ungdomar, jämställdhet, folkhälsa och tillgänglighet utgör 
tillsammans en helhet och ska beaktas vid all kommunal planering. 
(Kramfors kommun 2013:75) 
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Viktiga frågor att ta hänsyn till i samhällsplaneringen är delaktighet, barn 
och ungdomars behov, integration och mångfald, jämställdhet, tillgänglighet, 
trygghet och folkhälsa. (Nässjö kommun 2013:40) 

I samhällsplaneringen bör kommunen särskilt uppmärksamma grupper eller 
individer som kan tillföra andra insikter eller befinner sig i andra 
livssituationer än de gängse, vilka ofta betraktas som norm. Jämställdhet, 
barn och ungas rätt att påverka sin livsmiljö och integration kan på detta sätt 
stärkas. (Nässjö kommun 2013:40) 

Faktorer som jämställdhet, barns perspektiv och tillgänglighet behöver 
inordnas i planeringen. (Sundbyberg kommun 2013:67) 

Länets prioriteringar […] aktiviteter med syfte att beakta den sociala 
dimensionen inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män, människor med 
utländsk bakgrund samt ungdomar. (Heby kommun 2013:9) 

Utifrån dessa citat och övrigt material i denna diskurs kan ekvivalenskedjan 
konstrueras på följande sätt: 

Ekvivalenskedja: jämställdhet – integration – mångfald – tillgänglighet – barn 
och ungdomar 

När frågan om jämställdhet sätts i en ekvivalenskedja med frågor som rör ”utsatta 
grupper” i samhället – frågor om exempelvis tillgänglighet, integration, äldre 
människor samt barn och ungdomars inflytande och position – så visar detta på en 
syn på jämställdhet, således kvinnor, som en grupp som behöver extra stöd/hjälp 
på grund av sin könstillhörighet. Sett ur uppsatsens teoretiska perspektiv skulle 
denna diskurs då kunna vara något som kritiseras för att vara befästande. 
 

5.3 DISKURS OM JÄMSTÄLLDHET SOM EN FRÅGA OM FOLKHÄLSA 
OCH LIVSMILJÖ 

Det övergripande målet för ’program A - Alla jämlika’ är att Luleåborna är 
jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga 
i samhällsutvecklingen. (Luleå kommun 2013b:16) 

Översiktsplanen är ett dokument som skapar förutsättningar för 
medborgarnas livsmiljö genom riktlinjer för till exempel hållbar utveckling, 
jämställdhet och tillgänglighet. (Kramfors kommun 2013:121) 

En bra livsmiljö påverkar hälsan. Därmed är samhällsplaneringen en viktig 
del i kommunens folkhälsoarbete. Den bidrar till att lägga grunden för ett 
jämlikt och jämställt samhälle samt skapar förutsättningar för att alla 
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människor ska få en god livsmiljö och ett fungerande vardagsliv. (Eskilstuna 
kommun 2013:6) 

Ekonomiska och sociala förutsättningar i tillräcklig utsträckning är en av de 
mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Det finns ett samband 
mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdehet och rättvisa. (Emmaboda 
kommun 2013:110) 

Utifrån dessa citat och övrigt material i denna diskurs kan ekvivalenskedjan 
konstrueras på följande sätt: 

Ekvivalenskedja: jämställdhet – levnadsvillkor – hälsa – livsmiljö – tillgänglighet 

I uppsatsens forskningsöversikt har detta tema om folkhälsa och livsmiljö inte 
stötts på i någon större utsträckning. Att det i de kommunala översiktsplanerna 
däremot finns en diskurs om jämställdhet som folkhälsa och livsmiljö beror, likt 
ovanstående transportdiskurs, på den lagstiftning som finns med de elva nationella 
folkhälsomålen (Socialdepartementet 2002). Dessa mål berör bredare frågor om 
folkhälsa, såsom jämställdhet, integration och barnperspektiv. 
 

5.4 DISKURS OM JÄMSTÄLLDHET SOM EN FRÅGA OM TRYGGHET 
Förtätning skapar känsla av närhet och ger ett flöde av människor, vilket 
ökar känslan av trygghet och kan därmed främja jämställdheten. (Ludvika 
kommun 2013:56) 

Varje fysisk förändring av omgivningen ska också ske med stor hänsyn till 
trygghets  och tillgänglighetsaspekter för att bidra till en än mer tilltalande 
och jämställd boendemiljö. (Emmaboda kommun 2013:48) 

Upplevelsen av trygghet i det fysiska rummet har också en tydlig koppling 
till jämställdhet, eftersom parker och gaturum är platser där kvinnor oftare 
känner sig otrygga. En bra bostad och bostadsmiljö, med naturliga 
mötesplatser, tillgång till närservice, trygga gång- och cykelbanor och 
välplanerad belysning främjar trygghet. Förtätning av staden, välplanerade 
gatunät samt blandbebyggelse i form av lägenheter och affärer ökar 
rörelsen/flödet av människor och därmed också tryggheten. (Strömstad 
kommun 2013:35) 

Utifrån dessa citat och övrigt material i denna diskurs kan ekvivalenskedjan 
konstrueras på följande sätt  

Ekvivalenskedja: jämställdhet – trygghet – närhet – flöde av människor – kvinnor 
– boendemiljö – belysning 
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När jämställdhet beskrivs som en trygghetsfråga blir det indirekt en kvinnofråga 
då det främst är kvinnor som upplever otrygghet som ett hinder i sina liv och i sin 
tillgång till staden. Även detta är ett exempel som skulle kritiseras utifrån 
uppsatsens teoretiska perspektiv, eftersom detta sätt att skriva och tänka sätter 
kvinnor i en offerroll och därmed befäster rådande könsroller.  

5.5 DISKURS OM JÄMSTÄLLDHET SOM EN FRÅGA OM HÅLLBARHET 
Den hållbara kommunen utvecklar vi genom … jämställdhet och ökad 
demokrati i formandet av vårt samhälle. (Emmaboda 2013:10)  
 
Den sociala dimensionen handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och 
dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Dessa 
behov berör bland annat samspelet mellan människor där begrepp som 
jämställdhet, folkhälsa, trygghet och samhörighet är viktiga beståndsdelar. 
(Kramfors 2013:16) 
 
Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla människor ges 
lika möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar. På så vis skapas ett 
hållbart samhälle för både dagens och kommande generationers medborgare. 
Det innebär bland annat att arbeta för ökad jämlikhet och jämställdhet. Att 
planera för ett socialt hållbart samhälle innebär bland annat att analysera 
behov och rörelsemönster ur ett vardagslivsperspektiv. Det betyder 
exempelvis att staden ska underlätta för medborgarna att organisera sina 
vardagsliv, att tillhandahålla och skapa förutsättningar för god kvalitet i 
skolan, äldreomsorgen och i andra verksamheter samt att arbeta med 
tillgänglighet. (Sundbyberg 2013:11) 
 
Ur ett socialt hållbart perspektiv innebär det exempelvis att frågor om 
tillgänglighet och trygghet alltid beaktas. Det betyder även att aktiviteters 
och verksamheters utformning sker utifrån ett barn-, jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv. Vid planering av bostäder planläggs även för social 
service, kollektivtrafik och gång- och cykelbanor för att underlätta 
vardagslivet. (Sundbyberg 2013:27) 

 
Utifrån dessa citat och övrigt material i denna diskurs kan ekvivalenskedjan 
konstrueras på följande sätt: 

Ekvivalenskedja: Hållbar utveckling – social hållbar utveckling – jämställdhet – 
demokrati – jämlikhet – trygghet – folkhälsa – tillgänglighet  
 
Det är tydligt att denna diskurs har uppkommit på grund av det övergripande 
målet för hållbar utveckling, vilken består av ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. I citaten ovan placeras jämställdhet in som en av flera faktorer i den 



52 
 

sociala hållbarheten. Flera av citaten kommer från kapitel eller rubriker som berör 
hållbar utveckling eller den fysiska planeringens allmänna utgångspunkter. 

 

5.6 DISKURS OM JÄMSTÄLLDHET SOM EN FRÅGA OM 
ATTRAKTIVITET 

Visionen syftar till att stärka Västra Götaland som en attraktiv och 
konkurrenskraftig region och består av /…/ fyra generella perspektiv; 
Gemensam region, jämställdhet, integration och internationalisering.  
(Bengtsfors kommun 2013:31) 
 
KALMARs attraktionskraft bygger på det överordnade målet för all 
planering, nämligen att utveckla en jämställd och hållbar kommun, såväl 
socialt, kulturellt, ekologiskt som i ekonomiskt avseende. (Kalmar kommun 
2013b:23) 
 
Nyckelord för attraktivt boende inkluderar tillgänglighet, trygghet och 
säkerhet, tillgänglighet till förskola och skola, levande boendemiljö, 
jämställdhet, värdiga levnadsförhållanden, miljö, utbud som passar en 
varierad befolkning, arkitektonisk kvalitet och estetiska värden, samt 
identitet. (Södertälje kommun 2013:57) 

 
Utifrån dessa citat och övrigt material i denna diskurs kan ekvivalenskedjan 
konstrueras på följande sätt: 

Ekvivalenskedja: jämställdhet – attraktiv kommun – attraktivt boende  
 
I denna diskurs beskrivs jämställdhet som något som bidrar till kommunernas 
attraktivitet. Den visar alltså en tro på att människor vill leva jämställda liv och att 
kommunerna således ska kunna locka till sig invånare genom att marknadsföra 
kommunen som jämställd bland andra positiva utmärkande egenskaper. 
 

5.7 DISKURS OM JÄMSTÄLLDHET SOM EN FRÅGA OM UTVECKLING 
OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

Dalarna 2016 är en region där jämställdhet och mångfald också ses 
som drivkrafter för utveckling och tillväxt. (Säter kommun 2013:17) 
 
Jämställdhetsperspektivet ska vara en naturlig del i kommunens 
samhällsbyggande. (Säter kommun 2013:17) 
 
När ett jämställdhetsperspektiv integreras i samhällsbyggandet innebär 
det att kartlägga och analysera arbetsområdet på kvinnors och mäns 
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villkor i nuläget och vilka konsekvenser olika beslut i arbetsprocessen 
kan få för kvinnor respektive män. (Kramfors 2013:17) 

 
Utifrån dessa citat och övrigt material i denna diskurs kan ekvivalenskedjan 
konstrueras på följande sätt: 

Ekvivalenskedja: jämställdhet – drivkraft – utveckling - samhällsbyggande 
 
I denna diskurs kopplas jämställdhet till abstrakta företeelser som utveckling och 
samhällsbyggnad. Jämställdhet ses som en drivkraft och en naturlig del av 
samhällsbyggandet.  

 

5.8 DISKURS OM JÄMSTÄLLDHET SOM NÅGOT SOM ÖVER HUVUD 
TAGET INTE NÄMNS  
Ekvivalenskedja saknas. 

Då en diskursanalys även handlar om det som utesluts och det som inte nämns är 
det här relevant att lyfta fram det faktum att av de 25 undersökta 
översiktsplanerna, är det sex stycken som inte har med någon form eller böjning 
av ordet jämställ (jämställda, jämställt, jämställdhet etc.) inkluderad i planen. 
Dessa kommuner är Aneby, Eksjö, Haparanda, Nyköping, Säffle och Vadstena. 
Dessa motsvarar 24 %, alltså nästan en fjärdedel, av de undersökta 
översiktsplanerna. Det är anmärkningsvärt att detta är fallet år 2013 i ett land som 
framställs som ett av världens mer jämställda. 

För att undersöka om dessa sex kommuner tog upp frågan om jämställdhet på 
något annat sätt, gjordes även sökningar på ”jämlik” för att se om några böjningar 
av detta ord fanns med (kanske exempelvis i form av ”jämlikhet mellan könen”) 
istället för att explicit nämna just jämställdhet. Den enda sökträffen på detta var i 
Vadstenas översiktsplan som nämner att plan- och bygglagens ”… huvudsyfte är 
att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden…” (Vadstena kommun 2013:7). Därefter gjordes en sökning 
på ”kvinn” för att se om kommunerna bara undvikit att nämna ordet jämställdhet 
på grund av begreppets kontroversiella eller politiskt laddade karaktär, men 
istället kanske skrivit exempelvis ”kvinnor och män ska ha samma möjligheter i 
livet”. Denna sökning gav få träffar, varav inga var relevanta. Träffarna på 
”kvinn” berörde befolkningsfördelning efter kön (Haparanda kommun 2013:55), 
att många kvinnor finns inom tillverkningsindustrin (Aneby kommun 2013:10) 
samt att det är mest kvinnor som pendlar in till centralorten (Eksjö kommun 
2013:12).  
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6. DISKUSSION OCH 
SLUTSATSER 
Detta kapitel inleds med att de sju funna diskurserna analyseras och diskuteras 
enskilt utifrån de diskursteoretiska begreppen, de teoretiska utgångspunkternas 
analysfrågor samt forskningsöversikten. Därpå följer en mer omfattande generell 
analys som utgår från uppsatsens tre frågeställningar. Avslutningsvis 
kommenteras diskursordningen utifrån det analysredskap som togs fram utifrån de 
teoretiska utgångspunkterna. 

6.1 DISKUSSION AV DE ENSKILDA DISKURSERNA 

6.1.1 Diskurs om jämställdhet som en fråga om transporter 

Transportsystemet 
Ekvivalenskedja: jämställdhet – jämställt transportsystem – transportpolitik – 
transportbehov – män och kvinnor 

I diskursteoretiska termer är jämställdhet i denna diskurs en flytande signifikant. 
Detta på grund av att begreppet fylls med innebörd av de andra tecknen i 
diskursen. Transportsystemet är i sin tur nodalpunkten då det är detta begrepp som 
är det dominerande som de andra tecknen får sin betydelse utifrån. 

Utifrån det teoretiska ramverkets analysfrågor kan det konstateras att denna 
diskurs är essentialistisk då den bland annat handlar om män och kvinnors skilda 
behov. Sett ur det teoretiska perspektivet är detta framhållande av att män och 
kvinnor skulle ha skilda behov, ett synsätt som befäster de existerande 
könsrollerna då egenskaper, behov, intressen m.m. delas upp efter kön (Mouffe 
1993:82). Som nämnt i forskningsöversikten, är användandet av ”jämställt 
transportsystem” en begreppsbildning som Larsson & Jalakas ställer sig kritiska 
till eftersom det inte är transportsystemet som ska bli jämställt, utan 
transportssystemets uppgift är att hjälpa människor att leva jämställda liv (Larsson 
& Jalakas 2008:42). Frågan om jämställdhet blir här avpolitiserad och istället blir 
det en teknalitet i form av frågor som rör transporter och transportsystemet. 
 
Frågorna om jämställdhet tenderar att handla om den privata sfären och den 
sociala reproduktionen. I denna diskurs där jämställdhet blir en fråga om 
transporter, rör det istället den offentliga sfären och produktionen. Denna diskurs 
sticker alltså ut då det är en jämställdhetsfråga som handlar om produktionen och 
det offentliga, samtidigt som den även sticker ut genom att den är en 
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planeringsfråga som behandlar frågor rörande den sociala reproduktionen. Detta 
är ovanligt då den sociala reproduktionen annars brukar bli underordnad 
produktionen i den fysiska planeringen (Larsson & Jalakas 2008:48). En 
underordning som leder till att dessa aspekter faller utanför planeringen som då 
kan vidmakthålla den rådande könsmaktsordningen. 

Inga åtgärder nämns för hur transportsystemet ska bli jämställt. Ett exempel på 
konkretion som hade varit möjlig i detta fall är Larsson och Jalakas (Ibid.) som 
efterlyser en analys om varför det tycks vara så att mäns kärlek till bilen 
grundläggs så tidigt i livet, samt hur detta påverkar de olika resmönstren mellan 
kvinnor och män och den strukturella underordningen. Författarna menar att 
frågan är hur dessa förhållanden skulle kunna påverkas för att skapa ett mer 
jämställt samhälle (Ibid.). Detta skulle innebära en genusanalys för att se hur barn 
fostras olika utifrån könstillhörighet vilket kan påverka deras livsval i vuxen ålder. 
 
Det går även att ifrågasätta varför kommunerna inte lyfter de nationella 
jämställdhetsmålen i samma utsträckning som de transportpolitiska målen. 

Kollektivtrafik 
Ekvivalenskedja: jämställdhet – ökad kollektivtrafik – närhet – korta avstånd 

I diskursteoretiska termer är jämställdhet i denna diskurs en flytande signifikant. 
Detta på grund av att begreppet fylls med innebörd av de andra tecknen i 
diskursen. Ökad kollektivtrafik är nodalpunkten då det är detta begrepp som är det 
dominerande som de andra tecknen får sin betydelse utifrån. 

Utifrån det teoretiska ramverket är denna diskurs essentialistisk då den befäster de 
roller som finns idag. Frågan om jämställdhet blir avpolitiserad och istället gjord 
till en teknikalitet. Vidare har diskursen samma problem som 
tranportsystemsdiskursen ovan, den är essentialistisk i sin utformning då den 
speglar en tro på att samhället kommer bli jämställt genom ökad kollektivtrafik. 
Alltså olika behov och egenskaper baserat på människors könstillhörighet. Den är 
alltså befästande och dessutom konstrueras kvinnor indirekt i underordning i den i 
och med antagandena. 

I denna diskurs görs även vissa kopplingar till aktiviteter som i första hand rör den 
sociala reproduktionen och det obetalda arbetet. Dock utan en diskussion kring 
vem som huvudsakligen utför och ansvarar för dessa insatser. Det hänvisas till 
vissa utsatta grupper men texterna är ändå baserade på en könsneutralitet eller ett 
undvikande av genusperspektivet, och stannar därmed vid en allmän hänvisning 
till jämställdhet, alltså könsblindhet. 
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6.1.2 Diskurs om jämställdhet som en fråga om utsatta grupper 
 
Ekvivalenskedja: jämställdhet – integration – mångfald – tillgänglighet – barn 
och ungdomar 

I diskursteoretiska termer är jämställdhet i denna diskurs en flytande signifikant. 
Detta på grund av att begreppet fylls med innebörd av de andra tecknen diskursen. 
Att placera en nodalpunkt i denna diskurs är svårare då inget av tecknen är direkt 
dominant utan alla ligger på samma nivå.  

Diskursen är essentialistisk utifrån aspekten att det inte bör kämpas för de 
intressen som kvinnor som grupp – med en antagen gemensam essens och 
identitet – antas ha. Istället bör samhället sträva efter att uppnå feministiska mål 
och syften för att förändra de diskurser, praktiker, sociala relationer och former 
som konstruerar kategorin ”kvinna” på sätt som antyder och medför underordning 
(Mouffe 1993:87). Detta sätt att lyfta fram kvinnor och jämställdhet i ett 
sammanhang med andra ”utsatta” grupper, riskerar alltså att befästa det system, 
den underordning och den hierarki som finns idag. Inte bara ur ett kvinno-
/jämställdhetsperspektiv, utan även ur ett intersektionellt perspektiv, då även de 
andra utpekade identifierade grupperna blir till enkelt konstruerade kategorier i 
denna diskurs och sammanhang. Båda kvinnor och andra grupper hamnar alltså 
här i en konstruktion som signalerar underordning. 

Även Larsson och Jalakas (2008:59) lyfter detta och menar att det, genom att 
belysa de grupper av människor med speciella egenskaper (och därmed ”behov”) 
som förväntas behöva extra omsorg, anammas ett synsätt som direkt faller in 
under den paternalistiska normen. Detta leder till en uppdelning av människor i 
”normala” och ”onormala”. De onormala är de som avviker från normen och 
därför förutsätts vara i behov av extra hänsyn och någon form av särbehandling. 
Men de flesta grupper har inte statiska ”behov”. Endast det onormala och 
avvikande definieras, och de enda som blir kvar när alla dessa grupper är 
borträknade är en minoritet av vita, svenska, medelålders, ej funktionsnedsatta, 
heterosexuella män. Detta kan kopplas till Fainstein och Servon (2005:2) som 
diskuterar hur olika grupper i samhället har olika mycket makt att kunna påverka 
och att planeringen historiskt tillhört den manliga vita övre medelklassen och 
därmed har planeringen och besluten som fattats historiskt endast representerat 
denna grupps intressen och erfarenheter. Denna diskurs där jämställdhet är en 
fråga om utsatta grupper, visar på att så fortfarande är fallet.  
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6.1.3 Diskurs om jämställdhet som en fråga om folkhälsa och livsmiljö 
 
Ekvivalenskedja: jämställdhet – levnadsvillkor – hälsa – livsmiljö – tillgänglighet 

I diskursteoretiska termer är jämställdhet i denna diskurs en flytande signifikant. 
Detta på grund av att begreppet fylls med innebörd av de andra tecknen i 
diskursen. Livsmiljö är nodalpunkten då det är detta begrepp som är det 
dominerande, och alltså mest övergripande och det som de andra tecknen får sin 
betydelse utifrån. 

Som nämnt i föregående kapitel berördes inte frågorna kring folkhälsa och 
livsmiljö i forskningsöversikten. Denna diskurs beror att på de nationella 
folkhälsomålen. Målen berör bredare frågor om folkhälsa, såsom jämställdhet, 
integration och barnperspektiv, vilket förklarar varför dessa ofta förekommer 
tillsammans i översiktsplanerna och således i den ovan presenterade 
ekvivalenskedjan. Här, liksom i fallet med transportdiskursen, går det också att 
ifrågasätta varför inte de nationella jämställdhetsmålen tas med i lika stor 
utsträckning som de nationella folkhälsomålen. Än en gång blir jämställdheten 
bortprioriterad till förmån för något annat.  

6.1.4 Diskurs om jämställdhet som en fråga om trygghet 
 
Ekvivalenskedja: jämställdhet – trygghet – närhet – flöde av människor – kvinnor 
– boendemiljö – belysning 

I diskursteoretiska termer är jämställdhet i denna diskurs en flytande signifikant. 
Detta på grund av att begreppet fylls med innebörd av de andra tecknen i 
diskursen. Trygghet är nodalpunkten som de andra tecknen får sin betydelse ifrån.  

Utifrån frågorna i det teoretiska ramverket är trygghetsdiskursen är den delvis 
avpolitiserad genom att den delvis görs till frågor om tekniska ämnen, exempelvis 
belysning och förtätning, istället för att ens lite grann diskutera eller nämna varför 
kvinnor är så otrygga. Det blir snarare en strävan efter att bota symptomen. 

Genom att skriva att ökad trygghet skulle öka jämställdheten är denna diskurs 
både essentialistisk och befästande genom att placera kvinnor i underordning som 
rädda och otrygga.   

Som även Larsson och Jalakas (2008:126) har lyft är det ofta att frågan om 
otrygghet leder till en behandling av symptomen istället för att åtgärda själva 
otryggheten. Om kvinnor inte kan känna sig trygga förrän det är fri sikt överallt 
och allt är väl upplyst – hur jämställt är det då egentligen? 
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Genom att föra in frågan om boendemiljö och bostäder när det gäller trygghet och 
jämställdhet, visas på det traditionella att kvinnor ”hör hemma” i den privata 
sfären. Sett till statistiken över våldshandlingar riktade mot kvinnor så sker de 
flesta av dessa i hemmet. För att undandra sig den farliga offentligheten blir det 
uppmaning till kvinnan att stanna i hemmet och, kanske då, under mannens 
övervakning. 

Att dessutom tala om ”jämställd boendemiljö” är en begreppskonstruktion som 
kritiseras av Larsson och Jalakas, då det inte handlar om att skapa jämställda 
boendemiljöer, transportsystem eller planeringsprocesser, utan meningen är att 
dessa ska kunna hjälpa människor att leva jämställda liv (Ibid.:2008:42). 

6.1.5 Diskurs om jämställdhet som en fråga om hållbarhet 
 
Ekvivalenskedja: Hållbar utveckling – social hållbar utveckling – jämställdhet – 
demokrati – jämlikhet – trygghet – folkhälsa – tillgänglighet  
 
I diskursteoretiska termer är jämställdhet i denna diskurs en flytande signifikant. 
Detta på grund av att begreppet fylls med innebörd av de andra tecknen i 
diskursen. Hållbar utveckling är i sin tur nodalpunkten då det är det mest 
övergripande av samtliga begrepp i denna långa ekvivalenskedja. 

Återigen nämns behov, i detta fall i samband med rörelsemönster och 
vardagslivsperspektiv, vilket kan visa på influenser från exempelvis tidsgeografin. 
Detta skulle också även kunna vara en påverkan från de transportpolitiska målen 
som tidigare nämnts. Återigen blir det essentialistiska tendenser när behov lyfts, 
även om inte kön nämns direkt, blir det indirekt det när det handlar om 
jämställdhet. I denna diskurs märks även en koppling till diskursen om ”utsatta 
grupper” då jämställdhet här nämns bland exempelvis barn. Detta då de är del av 
den sociala hållbara utvecklingen att ”ta hand” om dessa utsatta grupper. 
 
Samtidigt ses jämställdhet som något som i sig som skulle bidra till hållbarhet. 
Frågan blir då vilka aspekter som ska utjämnas och i vilken omfattning dessa 
skulle bidra hållbarhet. Om till exempel ett mer jämställt resande skulle innebära 
fler individuella biltransporter skulle det inte säkert innebära ett mer hållbart 
samhälle. Social hållbarhet länkas till skilda behov och förutsättningar och att lika 
förutsättningar ska skapas utifrån dessa. Att social hållbarhet inte endast är en 
uppgift för kommunens socialtjänst utan också baseras på individernas insatser i 
samhället är inte tydliggjort. Därmed framstår social hållbarhet som könsneutralt 
och, igen, blir de insatser som görs i den sociala reproduktionens sfär 
osynliggjorda. 
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6.1.6 Diskurs om jämställdhet som en fråga om attraktivitet 
 
Ekvivalenskedja: jämställdhet – attraktiv kommun – attraktivt boende  
 
I diskursteoretiska termer är jämställdhet i denna diskurs en flytande signifikant. 
Detta på grund av att begreppet fylls med innebörd av de andra tecknen i 
diskursen. Attraktivitet är i sin tur nodalpunkten då det är detta begrepp som är det 
dominerande som de andra tecknen får sin betydelse utifrån. 

Sett utifrån de analytiska frågorna i det teoretiska ramverket är diskursen om 
attraktivitet en tendens åt teknikalitet då det handlar om något så abstrakt som 
attraktivitet. 

Vad gäller Södertälje är ovanstående citat den enda sökträffen på jämställ* i hela 
deras 144 sidor långa översiktsplan. Enda gången Södertälje tyckte att det var 
relevant att skriva om jämställdhet var alltså när det handlade om bostäder. Detta 
visar på som Larsson och Jalakas menar, att jämställdhet blir en kvinnofråga som 
rör bostaden och dess närområde. Sett ur teoretiska ramverkets analysfrågor blir 
detta ett befästande synsätt, som placerar kvinnor i en underordnad form. Om 
denna tolkning hårdras kan kopplingar göras till det gamla synsättet att kvinnor 
hör hemma i bostaden och den privata sfären där de ska ta hand om barn och 
hushåll.  
 
Att tala om ”jämställd boendemiljö” är en begreppsbildning som Larsson och 
Jalakas vänder sig emot. Deras kritisk av denna begreppsbildning är att det inte 
handlar om att skapa jämställda boendemiljöer, transportsystem eller 
planeringsprocesser, utan meningen är att dessa ska kunna hjälpa människor att 
leva jämställda liv (Ibid.:2008:42).  
 
Attraktivet används som ett reklamord för kommuner och regioner för att kunna 
locka till sig invånare. Kampen om invånare mellan de olika platserna, och att 
kunna behålla sitt värde som ort/kommun i en regionförstoring, att inte bara bli en 
sovstad eller sommarstad. Regionförstoringen och dess mycket långa 
pendlingstider en nackdel för de flesta människor då det går ut över det sociala 
livet. 

 
I detta citat är jämställdhet inlagt bland en mängd andra ”fina ord”. Men det ges 
inga förklaringar eller preciseringar på hur kommunen ska gå till väga för att 
boendet ska uppnå alla dessa attraktiva egenskaper.  
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6.1.7 Diskurs om jämställdhet som en fråga om utveckling och 
samhällsbyggnad 
 
Ekvivalenskedja: jämställdhet – drivkraft – utveckling – samhällsbyggande 
 
I diskursteoretiska termer är jämställdhet i denna diskurs en flytande signifikant. 
Detta på grund av att begreppet fylls med innebörd av de andra tecknen diskursen. 
Utveckling är i sin tur nodalpunkten då det är detta begrepp som är det mest 
övergripande av alla orden i ekvivalenskedjan. 

I den här diskursen behandlas inte jämställdhet som den politiska fråga den är, 
utan den blir istället osynliggjord och avpolitiserad. Undantaget är Kramfors som 
faktiskt politiserar den och utvecklar resonemangen. Det saknas åtgärdsförslag 
eller exempel på hur kommunerna anser eller hoppas att jämställdheten, i detta 
fall, ska bidra till utveckling och tillväxt. För Säters del finns inte heller några 
konkretiseringar på hur jämställdheten ska bli en ”naturlig del” av 
samhällsbyggandet. Då har Kramfors, även i denna aspekt, gått ett par steg längre 
genom att de i alla fall ger en förklaring till vad det innebär enligt dem, och 
exemplifierar detta, när jämställdhetsperspektivet inkluderas. 
 

6.1.8 Diskurs om jämställdhet som en fråga som över huvud taget inte 
nämns 
 
Ekvivalenskedja saknas. 

Då jämställdhet inte nämns i dessa planer går det inte att sätta ihop en 
ekvivalenskedja för den här diskursen. Dock går det ändå att analysera det faktum 
att en fjärdedel av kommunerna år 2013 inte har med någon form eller böjning av 
jämställ alls i sina översiktsplaner. Att inte ens nämna jämställdhet kan i dessa fall 
tyda på försök till könsneutralitet, att inte låta någon särskild samhällsgrupp (i 
detta fall kvinnor då jämställdhet lyfts som en kvinnofråga) ”gynnas” av 
planeringen. Problemet med den så kallade könsneutraliteten är att den ofta leder 
till en könsblindhet istället, vilket oftast leder till att kvinnors intressen och 
erfarenheter ignoreras eller glöms bort (Larsson & Jalakas 2008:52). Sättet att 
arbeta könsneutralt kritiseras av Sandercock och Forsyth (1992:71) som menar att 
det inte är någon lösning, eftersom detta ignorerande av genus bara leder till en 
falsk jämställdhet. 

Jämställdhet gynnar alla människor i samhället, och om dessa kommuner har 
uteslutit jämställdhetsfrågorna på grund av att de inte vill gynna någon särskild 
samhällsgrupp, tyder det på att jämställdhet ses som en kvinnofråga och inte något 
som gynnar både kvinnor och män. Detta kan tyda att dessa kommuner har en 
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alltför snäv tolkning av jämställdhetsbegreppet. Det kan också tyda på att det är en 
missuppfattning av begreppet från dessa kommuners sida som ligger bakom denna 
uteslutning i översiktsplanerna.  

Könsblindheten kan även leda till att den rådande manliga normen inte ifrågasätts 
vilket också är problematiskt då den hittills varande manliga hegemonin inom 
arkitektur och stadsplanering under flera århundraden har skapat stadsbilden. För 
framtida planering och byggande som ska anpassas till det befintliga kan de 
brister som finns riskera att fortplantas om det inte finns ett medvetet 
genusperspektiv i denna planering. 

6.2 GENERELL DISKUSSION 
Flera av de olika diskurserna ”överlappar” varandra på vissa punkter, exempelvis 
finns det flera exempel i det empiriska materialet där det i samma textstycke 
skrivs både om transport och om trygghet i förhållande till jämställdhet. Dock har 
jag, som tidigare nämnt, vid kategoriseringen försökt att utgå från det mest 
övergripande eller dominerande begreppet i de analyserade citaten och 
textstyckena.  

6.2.1 Hur används jämställdhet i de kommunala översiktsplanerna? 
 
I de undersökta översiktsplanerna används jämställdhet på flertalet sätt. Det 
används bland annat som ett av många ”fina ord” på flertalet ställen. Det används 
för att locka invånare (attraktivitet), det används som ett motiv för att bygga ut 
kollektivtrafiken och det används som en drivkraft för samhällsbyggandet. Det 
som blir tydligt när de analyserade citaten studeras är att samtliga av dem visar en 
brist på konkretion, exemplifiering eller definition när det gäller ämnen som rör 
jämställdhet och dess tillhörande frågor. Som exempel kan tas transport, där lyfter 
Larsson och Jalakas (2008:120) att det bör fokuseras på att se till att möjligheterna 
att kombinera cykel, bil och övrig kollektivtrafik förbättras för att uppnå 
jämställdhet inom detta område. Detta är ett exempel på konkretion som skulle 
kunna nämnas i översiktsplanerna när det talas om transport och jämställdhet, men 
det är inget som jag har funnit i de undersökta planerna. I flera fall är det en direkt 
avskrift från exempelvis de nationella transport- och folkhälsomålen, men inte 
heller här ges någon precisering av hur kommunerna hade tänkt agera för att 
kunna uppnå dessa mål. Varför ta med dessa faktorer i en översiktsplan om det 
inte finns någon plan för hur det ska uppnås? Kanske är det bara ett spel för 
gallerierna, att det ska ”se ut” som att dessa frågor har beaktats. Det visar helt 
enkelt bara på hur svagt förankrat jämställdhet är i den fysiska planeringen. 
Direktiven försöker alltså följas, men den viktiga djupare förståelsen saknas. 
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6.2.2 I vilka sammanhang används jämställdhet? Inom vilka ämnen anser 
kommunerna att det är relevant att lyfta jämställdhetsperspektivet? 
 
Resultatet av den genomförda undersökningen visar på att det finns sju urskiljbara 
diskurser inom de kommunala översiktsplaner som antogs år 2013. Dessa är 
transport (med underkategorierna transportsystemet och kollektivtrafik); utsatta 
grupper; folkhälsa och livsmiljö; trygghet; hållbarhet; attraktivitet; utveckling och 
samhällsbyggnad; samt jämställdhet som över huvud taget inte nämns. Dessa sju 
diskurser är diskursordningen kring jämställdhet i fysisk planering. De försöker 
alla att tillskriva den flytande signifikanten jämställdhet den mening som det ges i 
respektive diskurs. Jämställdhet är alltså en flytande signifikant i den här 
diskursordningen, eftersom det är detta begrepp som den diskursiva kampen 
kretsar kring. 

De ovan redovisade diskurserna visar att jämställdhet kommer till uttryck i ett 
antal olika sammanhang, både inom ämnen som rör produktionen, lönearbetet och 
de ”hårda” frågorna, samt ämnen som rör den sociala reproduktionen, det obetalda 
arbetet och de ”mjuka” frågorna. 

Jämställdhet i den fysiska planeringen handlar inte om att skapa jämställda 
boendemiljöer, transportsystem eller planeringsprocesser, utan meningen är att 
dessa ska kunna hjälpa människor att leva jämställda liv.  

6.2.3 Vilka föreställningar om jämställdhet förekommer? Hur förstås 
begreppet? 
 
En slutsats som kan dras utifrån denna undersökning är att jämställdhet aldrig får 
”stå för sig självt”. Ingen av de undersökta planerna skriver om jämställdhet som 
en politisk fråga som handlar om att förändra livsvillkoren för kvinnor (och män) 
och att bryta den kvinnliga underordningen som finns i samhället. Istället kopplas 
jämställdhet till flertalet andra faktorer och områden. Detta som enligt det 
teoretiska ramverket är ett osynliggörande och avpolitisering av viktiga politiska 
ämnen (Mouffe 2008:18). Detta är ju en del av den så kallade ”jämtegreringen”, 
men det kan ändå tyckas att själva begreppet och dess konsekvenser för och 
applicering på fysisk planering borde redogöras för i något enskilt avsnitt. Det 
visar på en låg medvetenhet om frågor om genus och jämställdhet där det verkar 
finnas ett glapp mellan akademin och praktiken, med tanke på den mängd 
forskning som finns men hur lite det avspeglas i planeringsdokumenten. 

Jämställdhet är ett politiskt ämne som river upp starka känslor var, när och hur det 
än talas om det. Den fysiska planeringen är antagligen inget undantag, vilket de 
undersökta översiktsplanerna visar med sina neutraliserade och ”avtvättade” 
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bilder och beskrivningar som återges. Det verkar strävas efter något slags 
konsensus där konflikter ska undvikas, exempelvis lyfts aldrig frågan om att 
påverka den kvinnliga underordningen. Kanske går det här att ana något slags 
bakomliggande antagonism. 

Flera av de undersökta kommunerna, till exempel Heby och Klippan, har separata 
planer, policys eller program som rör jämställdhet. Detta kan vara en anledning 
till att en fjärdedel av översiktsplanerna inte innehöll någon form eller böjning av 
jämställ* och att hälften av alla planerna endast nämnde någon form eller böjning 
av det maximalt en gång. Dock är detta inte någon ursäkt då jämställdhet och 
genusanalys bör integreras från början i arbetet och genomsyra hela processen. 
Det ska alltså inte vara ett separat område eller något som ”kastas in” i slutskedet i 
ett försöka att applicera det på det redan befintliga arbetet (Larsson & Jalakas 
2008:37). Dessa separata jämställdhetsdokument visar på en syn på jämställdhet 
som ett eget och separat arbetsområde. 

Att så mycket som en fjärdedel av de undersökta planerna inte alls nämner 
jämställdhet är mycket anmärkningsvärt. Som tidigare nämnt är det inte någon av 
dessa kommuner som heller skriver om det på något annat sätt, vilket kan vara ett 
försök att inte gynna någon särskilt samhällsgrupp. Men detta försök till 
könsneutralitet leder i slutänden till vad som bara kan betraktas som falsk 
jämställdhet (Sandercock & Forsyth 1992:71). Larsson och Jalakas (2008:42) 
menar att för att kunna åstadkomma strukturella förändringar krävs kritiska 
granskningar av samhället och planeringsprocessen och -verksamheten. I en sådan 
granskning är det jämställdhet som är målet, medan genusperspektivet är ett 
verktyg för att uppnå målet och de kvalitativa förändringarna. Av alla de 
undersökta planerna är det endast Kramfors kommun (2013:17) som ens nämner 
genusperspektivet i förhållande till jämställdhetsarbetet i kommunen. Det ges 
dock ingen vidare utläggning eller analys, utan nämns endast som att det måste 
vara integrerat i alla beslut för att kunna erbjuda en god livsmiljö. Detta är i och 
för sig bra då det visar på en medvetenhet, som tidigare nämnt, om att 
jämställdhet och genusperspektivet ska integreras och genomsyra hela processen. 
Det är dock en brist att det inte konkretiseras med exempelvis förslag på åtgärder 
eller tillvägagångssätt för hur det ska uppfyllas. Detta varken inom områden som 
rör produktionen eller den sociala reproduktionen. 
Anledningen till den bristande konkretiseringen inom de olika diskurserna kan 
bero på att den officiella förståelsen av jämställdhet är svår att applicera på fysisk 
planerings verksamhet (Friberg & Larsson 2002:168). Men det visar också på 
behovet av en djupare kunskap om genusproblematiken. Detta kan ha sin grund i 
frågorna om genus och jämställdhet inte har varit en stor fråga historiskt sett inom 
planeringsfältet.  
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För att kunna definiera vad jämställdhet är i den fysiska planeringen kan 
genusbegreppet vara användbart, vilket innebär att (makt)relationerna som finns 
mellan män och kvinnor i samhället diskuteras (Ibid.). Kanske är det just därför 
som det är svårt att i översiktsplaneringen behandla detta ämne, eftersom det 
riskerar att rubba de maktrelationer som finns i samhället? Det går att jämföra 
med hur Fainstein och Servon (2005:3-4) menar att genus har att göra med socialt 
konstruerade uppfattningar avseende lämpliga roller och beteenden hos män och 
kvinnor och att dessa är föränderliga över tid. Och hur genusrollerna kan 
förändras och anpassas till olika socioekonomiska och samhällsmässiga skeenden 
utan att påverka eller förändra maktsituationen mellan kvinnor och män. 

Den fysiska planeringen av städer och samhällen i dagens form är en modernistisk 
företeelse. Genom att undersöka, problematisera och kritisera dessa utifrån de 
postmodernistiska teoretiska utgångspunkterna som analysredskap har denna 
uppsats kunnat visa på hur det ligger till med jämställdheten i den kommunala 
översiktsplaneringen, bland annat vilka föreställningar som finns om jämställdhet 
Utifrån resultatet av denna undersökning skulle jag vilja säga att det sätt som 
jämställdhet behandlas på inom den svenska kommunala översiktsplaneringen är 
mycket bristfällig. Ingenstans finns det någon djupare beskrivning av 
problematiken som finns i samhället gällande jämställdhet och därmed 
maktförhållandet mellan kvinnor och män. Inte heller förekommer det i de 
undersökta planerna några direkt konkreta åtgärdsförslag på hur jämställdheten 
ska ökas genom den fysiska planeringen. 

Utifrån detta går det att föra en diskussion kring huruvida hur mycket, av det som 
berörts i denna uppsats, som egentligen ska stå med i en översiktsplan. Kanske är 
inte översiktsplanerna rätt forum för jämställdhetsfrågan (trots stöd i plan- och 
bygglagen). Jämställdhetsfrågorna är komplexa och kanske är det en fråga som 
bör skötas mellan politiker och tjänstemän  

6.3 SLUTSATSER 
Sammanfattningsvis vill jag mena att den undermåliga behandlingen av 
jämställdhet i den svenska kommunala översiktsplaneringen år 2013 beror på att 
det är ett undvikande av en het och känslig politisk fråga, men även att det är en 
kunskapsfråga. Dessutom, kanske framför allt, är det en fråga om makt. Hur den 
översiktliga planeringen går före detaljplaneringen (enligt illustration i avsnitt 
4.3), där det könsneutrala förhållningssättet alltså får företräde framför detaljnivån 
där män och kvinnor är urskiljbara, visar på en maktordning som i sin tur visar 
vilken roll det könsneutrala har för att befästa en denna ordning med kvinnor som 
underordnade. I den traditionellt mansdominerade planerings- och 
arkitekturbranschen har det manliga perspektivet ärvts ner genom generationer av 
utbildning och yrkesprofession. Utan en medveten satsning på införande av 
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genusperspektiv i utbildningarna och via de policys som styr den fysiska 
planeringen på samtliga nivåer, kan den manliga hegemonin och 
tolkningsmönstret inte brytas och på sikt förändras. Detta leder till fortsatta 
”inbyggda problem” som försvårar för människor att leva jämställda liv. Vidare är 
en problematisk aspekt av fysisk planering är att det som planeras för och sedan 
byggs ska stå så under mycket lång tid vilket gör det svårt att förändra. Till vissa 
delar måste ändrad eller ny bebyggelse och stadsbild integreras med redan 
befintlig bebyggelse och plan, vilket innebär att det redan rådande får en inverkan. 
Det betyder att en sedan länge “etablerad” bebyggelse och stadsplan kan fortsätta 
att dominera stadsrummet och strävan efter en mer jämställd planering kan 
upplevas som avvikande.  
 
Går det att urskilja något om konflikthantering i källmaterialet avseende 
antagonism eller agonism?  
Ingen av de undersökta diskurserna hade någon direkt konflikthantering eller 
tydliga drag av antagonism eller agonism.  
 
Finn det någon dominerande hegemonisk ordning i källmaterialet? 
Ingen av de undersökta diskurserna har hegemonisk status, även om de alla är 
delar i den diskursiva kampen kring att formulera jämställdhet inom den fysiska 
planeringen. 
 
Uttrycker källmaterialet någon form av essentialism?  
I många av diskurserna förekommer det tendenser till, eller ren, essentialism. 
Kanske hänger detta ihop med hur den andra vågens feminism och den 
modernistiska synen på jämställdhet ser ut, likt Bradley och Young nämner hur 
kvinnor ska ses som ett kollektiv för att möjliggöra den feministiska kampen.  
 
Finns det några konstruktioner av subjektspositionen kvinna i källmaterialet? 
Konstrueras dessa på ett sätt som signalerar underordning?  
Flera av diskurserna har konstruktioner av subjektspositionen kvinna på ett sätt 
som, direkt eller indirekt, signalerar underordning. Denna konstruerade 
underordning har dock inte bara ”drabbat” kvinnor, utan märks även för andra 
”utsatta” grupper. 
 
Behandlas frågorna i källmaterialet som de politiska frågor de är, eller blir de 
osynliggjorda och avpolitiserade genom att formuleras som teknikaliteter? 
I nästan alla diskurser var jämställdhet avpolitiserat och osynliggjort till fördel för 
teknikaliteter och frågor som rörde produktionen. Ingenstans berördes 
grundfrågan om den kvinnliga underordningen. 
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Erkänns splittringar och konflikter eller är det istället konsensuslösningar som 
finns i källmaterialet? 
Jag vill påstå, utifrån uppsatsens resultat, att det är tydliga konsensuslösningar i 
källmaterialet. Då översiktsplaner är politiska dokument är inte detta så 
förvånande. Ingen vågar ”sticka ut” eller ta någon konflikt, så texter om 
jämställdhet blir därför mycket ”avtvättade” och, som ovan nämnt, avpolitiserade, 
oftast i form av teknikaliteter. 
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7. REFLEKTION 
7.1 METODDISKUSSION 
För att besvara uppsatsens frågeställning och uppfylla dess syfte har 
diskursanalysen varit en lämplig metod. Det problematiska med just Laclaus och 
Mouffes diskursteori är att den är så teoretiskt uppbyggd, utan direkta förslag på 
konkret applicering, vilket har lett till vissa problem med metoden för mitt arbete 
med uppsatsen. Exempelvis har det varit svårt att greppa den begreppsvärld som 
Laclau och Mouffe har konstruerat och sedan applicera den på det empiriska 
materialet. 

Trots viss problematik med själva appliceringen för att kunna besvara 
frågeställningen hur jämställdhet behandlas i den svenska kommunala 
översiktsplaneringen och i vilka planeringssituationer den kommer till uttryck, var 
i slutänden diskursteorin en lämplig metod. Dess uppbyggnad med 
ekvivalenskedjor kan på ett tydligt sätt visa båda dessa saker, just eftersom 
ekvivalenskedjor handlar om hur begreppen ger varandra olika mening i de olika 
diskurserna. 

7.2 FORTSATT FORSKNING 
Utifrån det som har kommit fram i denna undersökning följer nedan några 
exempel på fortsatt forskning, både som en fördjupning av just denna 
undersökning men även förslag på liknande undersökningar. 

 Möjligheten finns att utöka undersökningen genom även genomföra 
sökningar på jämlik* i samtliga översiktsplaner och inte bara de som 
saknar jämställdhet. Detta dels på grund av risken för hopblandning och 
begreppsförvirringen gällande jämlikhet och jämställdhet, eller dels ett 
eventuellt undvikande av just själva ordet jämställdet. Detsamma gäller 
med att undersökningen även hade kunnat utökas genom sökningar med 
söktermen kvinn* (för att få med ”böjningar” som exempelvis kvinna, 
kvinnor, kvinnodominerade etc.). Detta hade kunnat utveckla och fördjupa 
undersökningen utifrån frågan om konstruktioner av 
kategorin/subjektspositionen kvinna, för att ytterligare se om det finns 
några samband i konstruktionerna av kvinna och underordning i den 
fysiska planeringen. 
 

 En undersökning som denna skulle kunna kompletteras med ytterligare 
information, exempelvis genom intervjuer med personal på kommunernas 
planeringsavdelningar. Intervjuerna skulle i så fall kunna göras med både 
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de kommuner som inte alls nämner jämställdhet i översiktsplanen, samt 
med de som nämner det mycket eller utförligt för att jämföra hur 
eventuella skillnader eller likheter skulle te sig då.  
 

 Det skulle även gå att utvidga undersökningen till att även inkludera de 
lokala mål, planer, program eller strategier för jämställdhet för att se hur 
jämställdhetsdiskursen konstrueras i dessa, för att jämföra med 
översiktsplanerna.  
 

 En historisk jämförelse av olika diskurser. Till exempel undersöka vilka 
diskurser om jämställdhet som har dominerat under olika decennier, för att 
se hur diskurserna om jämställdhet inom fysisk planering har utvecklats i 
takt med andra samhällsfenomen och själva jämställdhetsarbetet genom 
historien, exempelvis hur jämställdhetsarbetet såg ut under den 
modernistiska tiden och andra vågens feminism. 
 

 Ett annat alternativ vore att jämföra olika nutida diskurser med varandra. 
Den här uppsatsens undersökning har endast gjorts på kommunala 
översiktsplaner, men exempelvis en jämförelse hur jämställdhetsdiskursen 
framställs hos myndigheter såsom Boverket eller Trafikverket vore 
intressant, för att se om och hur det skiljer sig på kommunal respektive 
statlig nivå.  

 
 Ett annat alternativ på vidare forskning vore att göra mer djupgående 

undersökningar kommun för kommun, för att se hur specifika kommuner 
använder sig av och förstår jämställdhet. Detta skulle i så fall kunna 
inkludera alla nivåer – de lokala målen, planerna eller programmen; 
översiktsplanerna samt hur dessa följs upp i detaljplaner. 
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Tabell 1. Antalet sökträffar på begreppen jämställ* respektive jämställdhet*. 
Författarens sammanställning utifrån källmaterialet. 
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