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SAMMANFATTNING  
Många skulle nog mena att det är självklart att vi ska arbeta för jämställdhet, både inom 

politiken och inom den fysiska planeringen. Det “självklara jämställdhetsprojektet” är 

omöjligt att tacka nej till eftersom det utgår från grundprincipen om alla människors lika 

värde. När jämställdhet uttrycks som “jämlikhet mellan könen” klargörs att det krävs en idé 
om kön för att arbeta med jämställdhet. Men inom ramen för begreppen jämställdhet och 

kön ryms många alternativa tolkningar. Med anledning av tolkningsutrymmet som finns 

intresserar vi oss för att undersöka vilka idéer om kön som reproduceras inom planering och 

vad eller vilka som dessa idéer exkluderar respektive inkluderar. Med utgångspunkt i att tjej 

är ett socialt konstruerat begrepp som får sin betydelse genom språket tar vi oss an frågan 
“hur konstrueras tjejen i jämställdhetsprojekt inom planering?”. 

Uppsatsens forskningsöversikt utgörs av ett diskursivt fält där fyra diskurser, olika sätt att se 

på kön och tjejer, presenteras. Dessa diskurser är den biologiska, den psykoanalytiska, den 

socialkonstruktivistiska och queer-diskursen. Det diskursiva fältet utgör uppsatsens kontext, 
mot vilken undersökningen kan relateras till för att skapa en större förståelse för hur 

planeringen konstruerar tjejer. Det analyserade materialet utgjordes av fyra intervjuer, 

informanterna var tjänstemän på kommuner som arbetat med jämställdhetsprojekt inom 

planering. Under intervjuerna berördes exempelvis vilka intentioner de haft med projekten 

och vilka problemområden som identifierats. Syftet med intervjuerna var att låta 
informanterna tala fritt om sina respektive projekt så att underliggande tankar om tjejer 

kunde komma fram. Materialet analyserades sedan diskursivt för att synliggöra hur 

planeringen konstruerar tjejer.  

Analysen visar att planeringen främst talar om tjejer utifrån tre diskurser som vi kallar tjejer 
som grupp, tjejer är inte som killar och tjejer ska vara. Det visade sig finnas få motstridiga 

sätt att tala om tjejer inom dessa diskurser. Det fanns i princip inga ansatser att frångå eller 

ifrågasätta den binära könsuppdelningen till förmån för ett mer individualistiskt synsätt, 

något som vi riktar viss kritik mot. Vi problematiserar också Boverkets roll som medskapare 

av planeringens konstruktion av tjejer i dessa jämställdhetsprojekt. 

Slutligen ser vi att det finns en exkluderingsproblematik med den konstruktion av tjejen 

som idag reproduceras inom planeringen. Vi efterfrågar ett synsätt som medger att andra 

beteenden än “det typiskt killiga” anses önskvärt i det offentliga rummet och som inte 

eftersträvar en förändring av kvinnliga beteenden. 
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1. INLEDNING 
Att styra byggandet genom att planlägga mark och vatten är den fysiska planeringens 
huvuduppgift. Planeringen skapar eller vidmakthåller rum. Gator och torg är exempel men 

även parker och landskap utgör rum. Rummen befolkas av människor och planeringens 

uppgift är att tillgodose människors behov och intressen (Larsson 2005: 211). Det är en 

könslös beskrivning av planeringens uppgift men det går att problematisera hur planeringen 

kan tillgodose alla människors behov och intressen, inklusive mäns och kvinnors. Larsson 
(2005: 211) har tillsammans med Friberg forskat inom området jämställdhet i planeringen. 

Larsson (2005: 212) menar att planeringen under 1960- och 70-talet alltmer började 

präglas av sociala ambitioner. Ett exempel är folkhemmets förverkligande genom bland 

annat miljonprogrammet. Planeringens sociala ambitionerna rörde jämlikhet, att alla 
medborgare skulle behandlas lika, men jämställdhet där kvinnors och mäns olika 

erfarenheter belystes inbegreps till en början inte i begreppet jämlikhet. År 1979 kom en 

vändpunkt då Kvinnors byggforum bildades, en förening bestående av kvinnor verksamma 

inom bygg- och plansektorn. Kvinnors byggforum verkade för att lyfta kvinnors 

erfarenheter inom planeringen, både vad gäller planprocessen och den färdiga planen 
(Larsson 2005: 212-213). Aktualiseringen av jämställdhet inom planeringen gjorde avtryck 

i 1987-års nya Plan- och bygglag där portalparagrafen tydliggör att jämställdhet mellan 

män och kvinnor ska inrymmas i begreppet jämlikhet (Larsson 2005: 213). Olika 

handböcker från bland annat Boverket och Svenska kommunförbundet togs fram för att 

främja jämställdhetsarbetet inom planeringen parallellt med enskilda initiativ från 
kommuner (Larsson 2005: 214-215).  

Trots flera försök att inarbeta jämställdhet i planeringen menar Larsson (2005: 221) att 

frågan haft svårt att få fäste. Detta måste enligt Larsson tolkas som att den rådande 

planeringspraktiken är svår att rubba eftersom projekten fick sådan liten effekt. Larsson 
(2005: 221-222) menar att det kan vara problematiskt att planeringen ofta utgår från 

politiska mål som är vagt formulerade och inte anger vilka medel som kan användas för att 

uppnå dem. Ett annat problem som Larsson lyfter fram är att planeringen riskerar att 

befästa den ojämställdhet som råder mellan män och kvinnor om planeraren utgår från den 

befintliga situationen. Om planeringen istället är framåtsyftande och utgår från ett “mer 
jämställt” samhälle riskeras kvinnors erfarenheter att negligeras (Larsson 2005: 222). Först 

när män och kvinnor delar lika på det obetalda arbetet och deltar på lika villkor i politiken 

och i arbetslivet blir det meningslöst att könskoda olika erfarenheter (Larsson 2005: 225).  
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Kvinnoförtryck går att härleda till hur det historiskt sett funnits en skev maktbalans mellan 

män och kvinnor, där det offentliga rummet med självklarhet tillhört mannen (Larsson och 

Jalakas 2008: 16-17, 65). När jämställdhetsfrågan började lyftas inom planeringen gjordes 

det genom att belysa att kvinnors erfarenheter inte beaktades i varken planprocess eller 
planförslag. Detta visar på idéer om att det är kvinnan som är förtryckt och att 

jämställdhetsarbetet handlar om att kvinnor ska ges utrymme i planeringen - ett utrymme 

som tidigare ockuperats av män.  

Än idag står jämställdhet högt på den politiska agendan, något som syns inom den fysiska 
planeringen, exempelvis genom lagstiftning men också hur kommuner allt oftare tar 

ställning i jämställdhetsfrågor inom översiktsplanering eller initierar särskilda 

jämställdhetsprojekt (se exempelvis Luleå kommun 2016; Finspångs kommun 2011; 

Boverket 2016). Jämställdhet kan förstås som ett politiskt begrepp och lyfts fram av 

Boverket och Regeringskansliet som ett politiskt mål om lika förutsättningar mellan könen 
(Boverket 2015: 19; Regeringskansliet 2015). Jämställdhetsarbetet utgår därmed från idén 

att samhället idag är ojämställt och att det ska förändras genom att möjliggöra för lika 

förutsättningar mellan könen.  

Ett exempel på detta arbete är att Regeringen vill främja jämställdhetsprojekt och därför 
upprättat en förordning (SFS 2013:1102) där Boverket tilldelat flera aktörer finansiellt stöd 

för projekt som ämnar bidra till jämställda offentliga miljöer. Boverket definierar begreppet 

jämställdhet som “jämlikhet mellan könen” (Boverket 2015: 19) och att offentliga miljöer 

inte bara ska ge utrymme för det ena könets behov och intressen (SFS 2013:1102). Denna 

definition av jämställdhet är generellt formulerad. Tidigare jämställdhetsprojekt som utgick 
från samma typ av politiska mål men initierades med anledning av att kvinnans 

erfarenheter inte ansågs få utrymme i planeringen. I Boverkets generella formulering 

framgår det inte huruvida det är kvinnans intressen och behov som inte får utrymme. Eller 

finns det någon annan tanke bakom dagens jämställdhetsarbete? 

Det går alltså inte att se en lika tydlig idé om att jämställdhetsarbetet ska fokusera på 

kvinnans förtryck och därmed blir jämställdhetsprojektet ett ämne för tolkning. 

Jämställdhet definieras utifrån sin motsats, det ojämställda. Jämställdhet är när utrymme 

inte bara ges till det ena könets intressen och behov. Denna vaga formulering verkar inte ge 

någon idé om hur planeringen kan arbeta för att komma bort från det ojämställda och på så 
sätt nå jämställdhet. Det väcker frågor om vilket förhållningssätt planeringen har till 

kvinnan. Har planeringen övergett kvinnan i sitt jämställdhetsarbete, hon som en gång 

utgjorde början till planeringens jämställdhetsprojekt?  
 7



Könsdelad statistik kan ge en bild av hur offentliga rum används och att synliggöra att det 

finns en skev könsfördelning gällande tillgången till det. Aktivitetsytor, fritidsgårdar och 

spontanidrottsplatser används idag i större utsträckning av killar än tjejer (Blomdahl, 
Elofsson & Åkesson 2012: 17). Det syns alltså i statistiken att det finns en risk att denna 

skeva fördelning beror på att bara “det ena” könets intressen och behov ges utrymme i 

offentliga miljöer. Det föranleder ett jämställdhetsarbete, eftersom det var just detta som 

definierades som ojämställt. I statistiken syns också att det är just tjejer som (fortfarande) 

inte har tillgång till det offentliga rummet i samma utsträckning som killar, även om detta 
fortsatt inte är direkt uttalat.  

Om jämställdhetsarbete bottnar i att motarbeta denna skeva fördelning krävs någon typ av 

idé om hur det ska ske. Projekten kräver också en idé om kön (här uttryckt som tjejer och 

killar) och att respektive könstillhörighets intressen och behov identifieras. Samtidigt går det 
att fråga sig vilka alternativa tolkningar av både jämställdhet och kön som ryms inom 

ramen för de svepande formuleringar om vad jämställdhet är som anges i förordningen 

(SFS 2013:1102) om jämställda offentliga miljöer. Det vi finner intressant är sedermera inte 

kön i sig utan hur det representeras, hur det förstås. Som Rönnblom (2002: 7) menar, att 

det är omöjligt att säga vad kön är, istället kan vi intressera oss för hur kön konstrueras och 
representeras. Denna ständigt pågående process handlar om makten att definiera vad en tjej 

respektive kille är (Rönnblom 2002: 7).  

1.2 SYFTE 
Denna uppsats syftar till att undersöka vilka idéer om kön, mer specifikt tjejen, som 

återfinns i den fysiska planeringen. Dessa idéer kan handla om vad tjejer är och kan vara, 
eller inte är och inte kan vara. Vidare syftar undersökningen till att belysa vilka 

utgångspunkter om kön som planeringens jämställdhetsprojekt antar och därmed 

synliggöra vad eller vem som exkluderas och inkluderas.  

1.3 FRÅGESTÄLLNING 
Hur konstrueras tjejen i jämställdhetsprojekt inom planering?  

1.4 DISPOSITION 
Kapitel 1 Inledning 

I första kapitlet introduceras uppsatsens problem, frågeställning samt syfte.  
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Kapitel 2 Teoretiska perspektiv  

I kapitel två kommer uppsatsens teoretiska perspektiv att presenteras. I uppsatsen använder 

vi oss av socialkonstruktivism och diskursteori. Feministisk teori används för att diskutera 

resultatet. Vi redovisar också hur vi i uppsatsen förstår jämställdhetsbegreppet.  

Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel kommer vald metod att redogöras för vad gäller genomförande, svårigheter 

och avgränsning. I kapitlet presenteras också den empiri som legat till grund för 

undersökningen. Empirin har samlats in genom intervjuer med kommunala tjänstemän 
som arbetat med jämställdhetsprojekt. Vi använder oss av diskursanalys som analysmetod 

och tar hjälp av diskursteoretiska begrepp och verktyg för att strukturera upp det empiriska 

materialet i analysen. 

Kapitel 4 Forskningsöversikt 
I det fjärde kapitlet presenteras uppsatsens forskningsöversikt. Översikten utgörs av ett 

diskursivt fält, olika sätt att konstruera kvinnan och tjejen. Det diskursiva fältet består av 

den biologiska diskursen, den psykoanalytiska diskursen, den socialkonstruktivistiska 

diskursen och queer-diskursen. Vi visar också på spänningar mellan diskurserna som visar 

hur de förhåller sig till varandra.  

Kapitel 5 Analys  

I det femte kapitlet kommer uppsatsens analys att presenteras. Den insamlade empirin 

struktureras först upp i ekvivalenskedjor och differentialkedjor och därefter utifrån de 

diskursiva spänningar som identifierats i forskningsöversikten. 

Kapitel 6 Diskussion  

I kapitel sex för vi en diskussion om hur tjejen förstås i planeringen samt vad som 

exkluderas och inkluderas i planeringens syn på tjejer. I kapitlet diskuteras även uppsatsens 

genomförande i sin helhet. 

Kapitel 7 Avslutning 

I det avslutande kapitlet kommer vi ge ett sammanfattat svar på frågeställningen och 

förklara hur uppsatsens syfte uppnåtts. Vi konstaterar att det talas om tjejer som en grupp 

samt att tjejer beskrivs i relation till killar, ofta med utgångspunkten att killar har 
egenskaper som tjejer saknar. På så sätt eftersträvas en förändring av tjejers beteende. 

Dessutom talas det om tjejer som starkt påverkade av normer, speciellt normen att tjejer 

inte ska ta plats, vilken begränsar tjejer i det offentliga rummet.   
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1.4.1 ENSKILT ARBETE 
Uppsatsen har upprättats av två författare, Hanna Wahlberg och Alva Zalar. Vi har i stort 

planerat och utfört detta arbete tillsammans. Att formulera en problembeskrivning, 

frågeställning och syfte samt att välja lämplig teori och metod för uppsatsen har varit ett 

gemensamt arbete. Likaså att formulera slutsats och diskussion.  

Det som utgör det enskilda arbetet är att de olika delarna har huvudförfattare samt att vi 

ansvarat för två intervjuer vardera. Kapitlet Teoretiska perspektiv är i huvudsak författat av 

Alva Zalar medan kapitlet Metod i huvudsak är författat av Hanna Wahlberg. Grunden till 

vår forskningsöversikt, att kategorisera ett antal diskurser som utgör ett diskursivt fält för 

uppsatsen, gjordes gemensamt men olika avsnitt har olika huvudförfattare. Den biologiska 

diskursen och Den socialkonstruktivistiska diskursen har i huvudsak författats av Hanna 

Wahlberg medan Den psykoanalytiska diskursen och Queer-diskursen i huvudsak har 

författats av Alva Zalar.  

Vi genomförde en testintervju gemensamt men därefter har vi ansvarat för två intervjuer 
vardera, inklusive förarbete så som att läsa in sig på material som fanns tillgängligt för 

projektet och transkribering. Hanna Wahlberg har ansvarat för informant 1 och 2, Alva 

Zalar för 3 och 4. Därefter har vi enskilt organiserat materialet för våra respektive 

informanter, vilka låg till grund för den efterföljande gemensamma diskursanalysen.  
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2. TEORETISKT PERSPEKTIV 
Det teoretiska perspektivet ger en förståelse för vilket “sätt att se på världen” som präglar 
uppsatsen, alltså uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Först introduceras 

socialkonstruktivism, det mest övergripande synsätt som används. Därefter fördjupas 

förståelsen för vilken teoretisk ram som används i en introduktion av diskursteori. Därefter 

introduceras feministisk teori, hur uppsatsen förhåller sig till feminismen. Avslutningsvis 

redovisas det kort för hur uppsatsen ser på jämställdhetsbegreppet.  

2.1 SOCIALKONSTRUKTIVISM 
Vi antar i denna uppsats det teoretiska perspektivet socialkonstruktivism. 

Socialkonstruktivism har sin utgångspunkt i ett kritiskt perspektiv, att inte ta det 

omedelbara för givet (Barlebo Wenneberg 2010: 10). Det som uppfattas som naturligt bör 

inte direkt accepteras utan utforskas, alltså ifrågasätta det som anses naturligt (Barlebo 
Wenneberg 2010: 13). Det som syns på ytan anses inom socialkonstruktivismen inte vara 

en sanning utan något som skapats genom social påverkan (Barlebo Wenneberg 2010: 58). 

Därmed utgår vår frågeställning inte från att berätta “sanningen om tjejen”, utan att 

undersöka hur hon konstrueras.  

Även språket är socialt konstruerat, en social överenskommelse, och är därmed en nyckel 

inom socialkonstruktivismen. Ett klassiskt exempel är att en stol bara är en stol för att vi 

kommit överens om, och accepterat, att det är just en stol (Barlebo Wenneberg, 2010: 12). 

Samma sak går enligt Barlebo Wenneberg (2010: 65) att konstatera kring 

könstillhörigheter, genom språket kommer vi överens om att det finns män och kvinnor. 
Därefter tillskrivs dessa kategorier mening. Feministiska socialkonstruktivister har hävdat 

att det är sociala faktorer snarare än biologiska skillnader som gör att könet får så stor 

betydelse - en uppdelning av människor kunde lika gärna ha gjorts utifrån något annat 

fysiskt attribut så som hårfärg (Barlebo Wenneberg 2010: 65). Genom att kön inte “är 

något”, utan att betydelsen konstrueras socialt, finns det ingen entydig definition av 
begreppet. Vi tar avstamp i att förståelsen för begreppet konstrueras diskursivt, enligt 

diskursteorins synsätt som vi redogör för nedan.  

2.2 DISKURSTEORI 
Med det socialkonstruktivistiska synsättet som bas antar uppsatsen diskursteori. Laclau och 

Mouffe är upphovsmän till denna teori men i uppsatsen används Winther Jörgensen och 
Philips beskrivning av diskursteori. Teorin grundar sig i en förståelse av det sociala som 

diskursiv konstruerat, vilket innebär att i princip alla sociala fenomen kan analyseras 
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diskursivt (Winther Jörgensen & Philips 2000: 31). Dessa sociala fenomen är alltid 

föränderliga och således skapas utrymme för en strid om att etablera sig som en sanning 

(Winther Jörgensen & Philips 2000: 31). 

En diskurs kan sammanfattas som ett sätt att tala om världen eller ett utsnitt av världen. Ett 

fenomen eller ett ting tillskrivs en betydelse genom sociala processer. Som tidigare nämnts 

är betydelsen aldrig fixerad och oföränderlig, men utgångspunkten är att vi ändå alltid 

försöker sträva efter att fixera en betydelse (Winther Jörgensen & Philips 2000: 32). En 

diskurs omgärdas alltid av ett yttre, kallat det diskursiva fältet, som består av allt det som 
diskursen utesluter (Winther Jörgensen & Philips 2000: 34). Med andra ord strävar 

diskursen efter att göra ett mångtydigt begrepp entydigt, men denna strävan lyckas aldrig 

fullt ut eftersom de alternativa betydelsebildningarna som finns i det diskursiva fältet 

ständigt hotar med att destabilisera entydigheten (Winther Jörgensen & Philips 2000: 

35-36).  

Antagonism är det diskursteoretiska begreppet för konflikt. Antagonism utgår från att två 

identiteter krockar och därmed står i konflikt med varandra, de kan inte samexistera 

(Winther Jörgensen & Philips 2000: 55). Medan tjej och svensk är två identiteter som kan 

samexistera kan till exempel tjej och kille krocka. Den diskursiva uppfattningen är att dessa 
två identiteter inte är förenliga. Vidare kan två sätt att tala om en tjej krocka, till exempel 

går det att tala om tjejer som en essentiell grupp vars beteende är biologiskt determinerat, 

vilket krockar med uppfattningen att tjejers beteende beror på normer om vilket beteende 

som är socialt accepterat. Dessa två uppfattningar har ett antagonistiskt förhållande och kan 

därmed representera en diskursiv kamp om att definiera begreppet tjej. Konflikter kan också 
ses som spänningar mellan olika synsätt, hur två betydelser är varandras motsatser. 

Entydighet återupprättas genom en hegemonisk intervention, då “vinner” en av 

identiteterna genom att slå ut den andra (Winther Jörgensen & Philips 2000: 55). 

Hegemoni innebär att en betydelse fixeras tvärs över de antagonistiska synsätten - istället för 
att det sker en diskursiv kamp inom det diskursiva fältet är det en enda diskurs som 

dominerar där det tidigare rådde konflikt (Winther Jörgensen & Philips 2000: 55). På 

samma sätt som vi tidigare förklarade att det kan finnas antagonistiska uppfattningar om 

vad en tjej är kan det också vara så att det, exempelvis inom planering, råder hegemoni om 

vad en tjej är. Ett exempel skulle kunna vara om planeringen “är överens” om att en tjej är 
en person som har livmoder och äggstockar. Ännu ett exempel kan att det skulle vara så att 

det råder hegemoni inom planering att kön består av två kategorier, män och kvinnor. Vi 

ser att diskursteori erbjuder oss verktyg som möjliggör en analys av hur tjejen konstrueras i 
 12



planeringen och därmed kan vi synliggöra vem eller vad planeringen exkluderar respektive 

inkluderar.  

Diskursteorin tar utgångspunkt i att utforska och kartlägga maktrelationer i samhället 
genom att analysera språket, med ett kritiskt förhållningssätt. Det handlar om att identifiera 

och kritisera normativa perspektiv och således kunna finna möjligheter till social förändring 

(Winther Jörgensen & Philips 2000: 8). De normativa perspektiven uppfattar vi som 

författare som det som socialkonstruktivismen hänvisar till som “naturligt”, det som tas för 

givet. Eftersom uppsatsens syfte berör vem som inkluderas eller exkluderas i planeringens 
sätt att se på tjejer har vi nytta av att kunna synliggöra vilka synsätt som finns inom 

planering.  

Vidare karakteriseras diskursteori av att inte skilja på diskursiva och icke-diskursiva 

praktiker. Laclau och Mouffe ser all social praktik som diskursiv, vilket innebär att mer än 
text och tal kan analyseras (Winther Jörgensen & Philips 2000: 25). Enligt teorin är 

diskurser materiella, exempelvis infrastruktur, institutioner och ekonomi utgör också olika 

former av diskurs. Diskursteorin ser därmed diskursen som en fullständig konstruktion av 

vår omvärldsuppfattning och att det inte finns något utomdiskursivt att analysera och 

förhålla sig till (Winther Jörgensen & Philips 2000: 26). Med utgångspunkt i fysisk 
planering är det relevant att notera att även fysiska ting får sin betydelse genom språket och 

alltså konstrueras diskursivt. Hur en talar om jämställdhet och tjejer får i ett 

planeringsprojekt en fysisk dimension där idéer överförs till fysiska åtgärder. 

Den socialkonstruktivistiska utgångspunkten medför en syn på kön som socialt 
konstruerad. Genus är då den socialt konstruerade delen av kön, till exempel en människas 

könsuttryck eller könsidentitet. För att ha användning för begreppet genus krävs en 

grundtanke om att kön är något biologiskt, essentiellt. Om kön ses som socialt konstruerat 

finns inget behov av att använda ordet genus. Detta tankesätt präglar uppsatsen. En 

jämförelse är att vi antar förhållningssättet att en uppdelning lika gärna kunde göras utifrån 
andra biologiska förutsättningar, som hår- eller ögonfärg. Att just kön har blivit en så viktig 

kategorisering är därmed en konstruktion, kön får sin betydelse genom språket. Likaså 

menar vi att till exempel biologi och naturvetenskaplig forskning präglas av den sociala 

överenskommelsen om “vad kön är”.  

2.3 FEMINISTISK TEORI OCH POLITISKA PROJEKT 
I och med att vi intresserar oss för hur kön konstrueras finns det en möjlighet att även anta 

och acceptera feministisk teori. Det är dock viktigt att poängtera att det inte är tvunget att 
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göra så, det går att anta ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt utan att inkludera 

feministiska idéer - det går att intressera sig för jämställdhet och kön utan en feministisk 

utgångspunkt. Vi har dock valt att anta den feministiska teorin och att positionera oss inom 

tredje vågens feminism. Det feministiska perspektivet erbjuder oss verktyg för vidare analys 
av resultatet och slutsats när diskursanalysen är gjord. I följande avsnitt kommer vi redogöra 

för hur feminismen vuxit fram i första, andra och tredje vågen samt hur 

könsmaktsordningen, grundpelaren i feministisk teori, tolkas i denna uppsats.  

Första vågens feminism utgår från att verka för kvinnans lika rättigheter i förhållande till 
mannen. Rösträtt och äganderätt är två tydliga exempel på rättigheter som kvinnor saknat 

(och fortfarande delvis saknar) (Carlsson Wetterberg 2015). Första vågens feminism växte 

fram ur kvinnorörelsen, exempelvis Suffragetterörelsen i England, omkring sekelskiftet 

1900 och arbetade (i flera fall med radikala metoder som civil olydnad) främst för kvinnans 

rätt att rösta i allmänna val och rätt till arbete (Carlsson Wetterberg 2015). 
Rösträttsreformen skedde år 1921 i Sverige (Riksarkivet 2016). Det var dock långt från alla 

i dessa rörelser som kallade sig feminister (Carlsson Wetterberg, 2015).  

Andra vågens feminism ämnade att synliggöra på vilka sätt kvinnan förtrycktes av mannen. 

Begrepp som kvinnoförtryck, kvinnas underordnande och patriarkatet introducerades 
under andra vågen. 1970-talets radikalfeminister talade om hur kvinnoförtryck hade sin 

grund i kvinnornas reproduktiva förmåga och mannens strävan efter att kontrollera hennes 

sexualitet. Fortsatt ansåg en del att kvinnoförtrycket bottnade i den kapitalistiska 

produktionen, men många menade på att det snarare hade sin grund i reproduktionen 

(Carlsson Wetterberg 2004: 136).  

Tredje vågens feminism växte fram under 1980-talet, främst som en kritik mot andra vågens 

feminism. Andra vågen ansågs antisexuell, antifeminin och “antikul” samt förespråka att 

kvinnan ska överge utseende och skönhet istället för att göra begreppen bredare och mer 

inkluderande (Snyder 2008: 179). Det finns dock tänkare som menar att tredje vågen ser 
sig själva som rebelliska döttrar som vill motsätta sig andra vågen och sina mödrar, men att 

andra och tredje vågen egentligen är mycket lika varandra (Snyder 2008: 182). Det kan 

bero på att andra vågen delades i två läger under 80-talet gällande exempelvis prostitution 

och porr och att tredje vågen vuxit ur ett av dessa läger och därmed snarare är en utveckling 

än en kritik av andra vågen (Snyder 2008: 179).  

Vad tredje vågen innebär är svårt att definiera eftersom det anses beklämmande att fastställa 

en definition, själva grunden i tredje vågens feminism är att det är upp till individen att 
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avgöra vad feminism är för en själv (Snyder 2008: 177). Feminism kan vara allt som berör 

sociala orättvisor och genusfrågor (Snyder 2008: 181). Tredje vågen är mycket 

antiessentialistisk (Snyder 2008: 187). Inkludering är centralt, andra vågen kritiseras för att 

utgöra en exkluderande ram för vad en feministisk kvinna kan och inte kan vara - därmed 
saknas utrymme för individen (Snyder: 2008: 176). Tredje vågen menar istället att “there is 

no one way to be a woman” (Snyder 2008: 185). Fokus ligger på individen och det 

personliga narrativet. Att vara inkluderande handlar också om intersektionalitet. 

Transsexualitet, varierande sexuella läggningar, kulturella mixer av alla slag är inget 

främmande för den unga generation kvinnor som format tredje vågen, därav det stora 
fokuset på individen och inkludering (Snyder 2008: 176).  

Andra vågen menar, som tidigare nämnts, att kvinnor delar erfarenheter i det patriarkala 

samhället. När de finner att dessa problem inte är personliga utan gemensamma kan de 

upptäcka de samhälleliga strukturerna och förstå förtrycket de utstår. Tredje vågen anser 
inte att kvinnor har gemensamma erfarenheter. Istället kan kvinnans personliga erfarenhet 

hjälpa henne att förstå världen (Snyder 2008: 184). Genom att upplösa idén om feminism 

som en social rörelse tvingas inte längre kvinnor att slås samman och representeras genom 

universella idéer om gemensamma erfarenheter. Det är dock viktigt att tydliggöra att tredje 

vågen ändå är politisk, ofta med en anarakistisk inställning och fokus på att individens 
handlingar i sig kan vara politiska. På så sätt kan tredje vågen förstås mer som en koalition 

än ett försök att nå enhetlighet (Snyder 2008: 188). Tredje vågen betonar vikten av aktion, 

att agera är mycket viktigare än att teoretisera kring feminism (Snyder 2008: 175, 188).  

Som första eller andra vågens feminist är det alltså relevant att studera på vilket sätt kvinnan 
får höras, tycka till och ta plats i förhållande till mannen. Som tredje vågens feminist är det 

snarare relevant att tala om vilken kvinna som konstrueras - vad inkluderas i begreppet 

kvinna och vad exkluderas? Berglund Snodgrass (2016: 26) redogör i sin avhandling för hur 

framförallt Butler och Mouffe förmedlar en uppfattning om kön som en konstruktion. Det 

finns inget “naturligt” i att dela upp könen i två kategorier eller en essens av en kvinna. 
Istället är kvinna (så som vad en kvinna är eller vilka intressen en kvinna har) något som 

ständigt formas och omformas genom språket. Butler pekar på faktumet att det inte bara 

finns normer kring vilket socialt beteende som accepteras för en man eller kvinna, utan att 

hela den binära könsuppdelningen är en norm. Med det sagt bör det dock poängteras att 

det inte utesluts att kvinna är en reell grupp som människor identifierar sig med och 
bedömer andra genom (Berglund Snodgrass 2016: 26). Även Rönnblom (2002: 7) menar 

att denna utgångspunkt gör att det inte är kön i sig som är intressant utan hur kön 

representeras. Vad “kön i sig” innebär är inte bara ointressant utan också omöjligt att 
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besvara med en socialkonstruktivisk utgångspunkt. När normer ändå nämns kan det vara på 

sin plats att förklara hur vi ser på och använder detta begrepp. Vi menar att normer kan 

tolkas som ett socialt accepterat beteende. Eftersom normer är socialt konstruerade innebär 

det också att de kan förändras över tid, men strukturerna är tröga.  

Som tidigare nämnts positionerar vi oss inom den tredje vågen. I och med att vi över huvud 

taget positionerar oss inom feministisk teori accepterar vi också den övergripande idén om 

att kvinnan underordnas mannen i vad som benämns som könsmaktsordningen. Idag finns 

det inget behov av feministisk forskning som undersöker huruvida kvinnan är underordnad 
mannen, det finns redan tillräckligt mycket forskning på ämnet som starkt visar att så är 

fallet (Rönnblom 2002: 8).  

Den feministiska utgångspunkten är att kvinnor underordnas män, alltså att män 

förknippas med makt, och det är denna struktur som kallas könsmaktsordningen 
(Rönnblom, 2002: 5). Könsmaktsordningen, eller patriarkatet som samma fenomen också 

kan kallas, innebär även att den förtryckta kvinnan saknar en del av de rättigheter och 

möjligheter som mannen har (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 70). Precis som 

konstruktioner av män och kvinnor så konstrueras och förändras hela tiden 

könsmaktsordningen. Framförallt har olikheter inom könen fått större betydelse idag, alltså 
hur kvinnor och män allt mer ses som heterogena grupper snarare än homogena 

(Rönnblom 2002: 5). Könsmaktsordningen utgör en analysmodell för vår undersökning 

och speglar de tröga, socialt konstruerade samhällsstrukturerna som i denna uppsats kallas 

normer.  

Som Rönnblom (2002: 5) poängterar, går det att se könsmaktsordningen som föränderlig. 

Vi ser att könsmaktsordningen utvecklats från att handla om det kvinnliga biologiska könet 

till att handla om att kunna identifiera sig som någon med erfarenheter från att vara och 

behandlas som kvinna, underordnad mannen. Steget från att benämna det feministiska 

arbetet som “kvinnofrågor” och istället prata om kön- och genusfrågor är ett sätt att se 
utvecklingen - vi menar att det signalerar att feminismen berör fler än “de förtryckta 

kvinnorna”. Utvecklingen kan också tänkas gå bortom genusbegreppet, så som vi gör i 

denna uppsats, och därmed också från att se kvinnor som en homogen grupp. Ett citat vi 

tycker är träffande i denna fråga kommer från Lindholm och återges i Carlsson Wetterberg 

(2004: 145) “Feministisk forskning kanske kan, eller till och med bör överge ‘kvinnan’ … 
som utgångspunkt och riktmärke … Men den kan inte överge kvinnorna”. 

 16



2.4 JÄMSTÄLLDHETSBEGREPPET
Uppsatsens fokus är hur kön konstrueras, primärt tjejen, inom ramen för 

jämställdhetsprojekt. Därför vill vi klargöra hur uppsatsen positionerar sig i förhållande till 

jämställdhetsbegreppet. Hur jämställdhet tolkas baseras på idéer om hur män och kvinnor 

konstrueras och förhåller sig till varandra. Vi tolkar begreppet jämställdhet som ett politiskt 
begrepp - “det politiska projektet jämställdhet”. Jämställdhet fylls alltså med innehåll 

baserat politiska intentioner. Rönnblom (2011: 41) analyserar hur jämställdhet “görs” inom 

en nyliberal kontext. Inom denna kontext ses både män och kvinnor som missgynnade av 

jämställdhet, snarare än att någon grupp pekas ut som särskilt missgynnad. Ingen pekas 

heller ut som ansvarig för problematiken. Det Rönnblom redogör för menar vi 
exemplifierar hur dagens jämställdhetsprojekt inte måste knytas till en idé om kvinnans 

underordning eller feminism utan istället framförallt präglas av de politiska intentionerna. 

Rönnblom (2011: 36) menar att jämställdhet ofta ses som en självklar och gemensam 

politisk målsättning men att det ryms många konkurrerande föreställningar om vad 
jämställdhet är inom ramen för “det självklara jämställdhetsprojektet”. Vi tänker oss därmed 

att det automatiskt ryms olika föreställningar om kvinnan (eller tjejen) inom ramen för “det 

självklara jämställdhetsprojektet” och att det motiverar vår frågeställning. Att analysera hur 

jämställdhet används politiskt, utifrån uppsatsens socialkonstruktivistiska synsätt på 

begreppet, är att synliggöra vilka maktrelationer och exkluderingsmekanismer som finns, 
exempelvis “vad en kvinna är eller kan vara” (Berglund Snodgrass 2016: 27). Att tala om 

jämställdhet kan således vara en ingång till att börja tala om kön och kvinnan samt studera 

exkluderingsmekanismer, som är centralt för uppsatsen.  
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3. METOD 
För att besvara uppsatsens frågeställning, hur tjejen konstrueras i jämställdhetsprojekt inom 
planering har vi använt oss av olika metoder, vilka kommer redogöras för i detta kapitel. 

Den huvudsakliga analytiska metoden för att besvara frågeställningen utgörs av en 

diskursanalys enligt diskursteorins begrepp och verktyg. För att samla in empiriskt material 

har intervjuer genomförts. I analysen har vi strukturerat upp materialet och sorterat in det i 

olika betydelsebildande kedjor som ger en bild av hur planeringen konstruerar tjejer.  

För att förstå vad planeringen innefattar i sin konstruktion av tjejen och vad som utelämnas 

har vi använt oss av vår forskningsöversikt, där vi har etablerat ett diskursivt fält. Av Laclau 

och Mouffe förklaras det diskursiva fältet som de möjliga betydelsetillskrivningar som finns 

inom varje diskurs men som utesluts när diskursen renodlas (Winther Jörgensen & Philips 
2000: 34). Det kan både tolkas som ett ostrukturerat hav av allt som inte ryms inom den 

givna diskursen eller som något tämligen strukturerat i form av de alternativa betydelserna 

som ryms inom konkurrerande diskurser (Winther Jörgensen & Philips 2000: 64). I 

uppsatsen innefattar det diskursiva fältet det som ryms inom konkurrerande diskurser inom 

samma område, alltså olika synsätt på samma fenomen - i detta fall kön. Dock ska nämnas 
att det diskursiva fältet som vi presenterar i vår forskningsöversikt använts för att visa ett 

urval, snarare än för att ge en heltäckande bild av möjliga synsätt inom ämnet. Vi har 

därmed valt att presentera fyra, delvis konkurrerande synsätt. I det diskursiva fältet har vi 

identifierat spänningar mellan de olika diskurserna. Spänningarna utgörs av konflikterande 

sätt att se på kön. Det diskursiva fältet fungerade som en större kontext som möjliggjorde 
för oss att se vad som inkluderas i planeringens konstruktion av tjejen. 

I analysen har materialet organiserats i tre diskurser utifrån hur planeringen förhåller sig till 

de spänningar vi identifierat i det diskursiva fältet. De tre diskurserna kallas Tjejer som 

grupp, Tjejer ska vara och Tjejer är inte som killar. Därmed kunde vi synliggöra vad som 
exkluderas, alltså vad som inte ryms inom planeringens konstruktion av tjejer. 

3.1 EMPIRI 
Empiri är studier av “verkligheten”, alltså en möjlighet för uppsatsförfattarna att delges 

erfarenheter av hur något fungerat eller uppfattats i praktiken. I detta fall söktes 

erfarenheter och upplevelser av praktiska jämställdhetsprojekt med syftet att förstå hur 
tjejen konstruerats i dessa. Insamlingen av empiri till denna uppsats har skett genom 

intervjuer av tjänstemän på olika svenska kommuner.  
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3.1.1 AVGRÄNSNING 

För att den empiri vi samlade in skulle vara till nytta för att besvara frågeställningen sattes 
ett antal kriterier för valet av informanter upp. Informanten skulle ha deltagit och varit 

insatt i ett kommunalt jämställdhetsprojekt. Kommunen måste ha haft en uttalad ambition 

att genomföra ett projekt som bidrar till ökad jämställdhet för att det skulle finnas en grund 

för en diskursanalys. En diskursanalys baserad på informanter från kommuner som inte gör 

anspråk på att deras projekt bidrar till jämställdhet kan inte ses som representativa för 
planeringens syn på jämställdhet och tjejer. 

Boverket har, som nämndes i inledningen, beviljat ekonomiskt stöd till utvalda kommuner 

och aktörer som genomfört jämställdhetsprojekt mellan år 2014 och 2016, utifrån en 

förordning om jämställda offentliga miljöer (Boverket 2016). Samtliga av dessa kommuner 
uppfyllde våra kriterier, därför kontaktades några av dem i första hand. Arbetets 

tidsomfattning utgjorde en gräns för hur många intervjuer vi kunde genomföra eftersom vi 

föredrog ett personligt möte med informanten (se Metod, Att intervjua). Därmed 

tillfrågades kommuner med  fördelaktigt geografiskt läge för uppsatsens författare först och 

dessa tackade ja till att medverka. Vi beslutade oss för att först genomföra en gemensam 
testintervju innan vi enskilt genomförde två intervjuer var. Alltså omfattar uppsatsen fem 

intervjuer totalt, varav fyra har analyserats diskursivt. 

Till en början ville vi analysera hur kvinnan konstrueras. Det visade sig dock att Boverket 

enbart beviljat stöd till jämställdhetsprojekt som riktat sig till ungdomar, vilket gjorde att vi 
beslutade oss att omformulera oss till tjej istället för kvinna. Därmed behövde vi avgöra 

huruvida barn och ungdomar kunde kategoriseras som kvinnor eftersom den litteratur vi 

använt till vårt diskursiva fält främst behandlade kvinnor. Vi tänker oss att tjej kan ses som 

en underkategori till kvinnan, vilket gör att en forskningsöversikt inte behöver begränsas till 

tjejer utan kan tala om kvinnor, men att det ändå finns distinkta skillnader mellan barn och 
vuxna (även kopplat till kön) som gör att det är lämpligare att använda ordet tjej.  

3.1.2 ATT INTERVJUA 

Ålder, kön och etniskt ursprung är egenskaper som har effekt på huruvida informanten är 
villig att ge ifrån sig utförliga och ärliga svar (Denscombe 2009: 244). Den som intervjuas 

och den som intervjuar har således ett ömsesidigt förhållande som påverkar förtroendet och 

därmed kvaliteten på intervjun (Denscombe 2009: 245). Under intervjuerna var det 

därmed viktigt att skapa ett öppet samtalsklimat, där informanten känner sig fri att svara på 

de frågor vi ställer och inte begränsas av dem.  
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Ett vanligt problem när en informant känner sig besvärad av en intervjufråga är att de svarar 

något de tror att forskaren är ute efter att höra eller att informanten svarar något som de 

tror är forskarens egna uppfattning (Denscombe 2009: 245). Detta problem drar direkt ner 
kvaliteten på det insamlade materialet. Intervjuer över internet och telefon möjliggör för 

forskaren att dölja sitt jag - en möjlighet som saknas vid intervjuer ansikte mot ansikte 

(Denscombe 2009: 245). Vi ansåg att ett personligt möte, jämfört med telefonintervju, 

skulle vara till vår fördel eftersom det kan får positiv effekt på förtroendet mellan informant 

och intervjuare. Vi ansåg att det fanns bättre möjlighet att känna av stämningen, vara 
uppmuntrande och visa detta med vårt kroppsspråk genom det personliga mötet. Vi kan 

även läsa av informantens kroppsspråk och på så sätt lättare anpassa intervjun så att 

informanten känner sig bekväm i samtalet.  

3.1.3 VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Eftersom uppsatsen är tids- och resursbegränsad fanns det endast möjlighet för oss att 

genomföra ett begränsat antal intervjuer, fem stycken närmre bestämt (varav en var ett 

testtillfälle). För att få ut mycket material från varje intervju var djupintervjuer att föredra. 
Denscombe (2009: 233) menar att djupintervjuer lämpar sig för att samla in data gällande 

erfarenheter och uppfattningar, då dessa behöver utforskas mer i detalj. Eftersom 

intervjuerna skulle ligga till grund för en diskursanalys var tjänstemannens uppfattning och 

erfarenhet av det aktuella jämställdhetsprojektet mycket relevant.  

Det empiriska materialet samlades in enskilt av uppsatsens författare där vi genomförde två 

intervjuer var. Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga utgick från några frågor som 

tagits fram på förhand men var samtidigt flexibla, exempelvis gällande ordningsföljd samt 

för att ge informanten möjlighet att utveckla sina svar på ett utförligt sätt (Denscombe 

2009: 234-235).  

Informanterna informerades om att de skulle hanteras anonymt, att dess identitet och 

vilken kommun de arbetar på inte skulle framgå. Anonymiteten ansågs kunna bidra till ett 

friare samtal där informantens egna erfarenheter av jämställdhetsprojektet kunde ta plats, 

istället för att hen upplever att hen måste representera sin arbetsplats “officiella 
ståndpunkt”. Att informantens egna erfarenheter berörts under intervjun är viktigt för att 

ge en fullständig bild, men det måste vara erfarenheter som på något sätt berört eller kan 

knytas till hens professionella roll i projektet. 
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3.1.4 EFTER INTERVJUERNA 

När vi först tog kontakt med informanterna via mail och ställde frågan om de var 
intresserade av att medverka i en intervju fick vi enbart positiv respons. Vår uppfattning var 

att informanterna gärna ville prata om projekten, vilket var en bra utgångspunkt för 

intervjun och undersökningen. Vi upplevde att informanten utgick från sin yrkesroll och 

faktorer som spelat roll i jämställdhetsprojektet. Detta berodde troligtvis på att intervjun 

hölls på arbetsplatsen och att personen i fråga kontaktades på grund av sitt yrke och roll i 
ett planeringsprojekt. Under intervjuerna var det tydligt att flera av informanterna hade en 

personlig ingång till projekten och att denna fick utrymme genom projektets gång. 

Möjligheten att ansöka om ekonomiskt stöd var ofta en bidragande faktor till att 

kommunen initierade projekten. De som gjordes ansvariga för att genomföra projekten var 

tjänstemän som tog eget initiativ till att projektleda på grund av sitt intresse för 
jämställdhet. Därför  upplevde flera av informanterna att de haft en personlig ingång till 

projekten.  

[...] och det handlar väl kanske också om ett personligt intresse... i frågan. Och då 

har man ju si... Alltså då har jag ju min ingång till frågan på nåt sätt.[...] Nån 

annan hade kanske gjort på nåt annat sätt. 

Informant 1, rad 285-288 

En svårighet vi identifierade tack vare testintervjun var att lyckas följa upp svaren tillräckligt 

med följdfrågor som förflyttade samtalet från en beskrivning av projektets process till den 

mer generella nivå som kunde ge oss material till att besvara vår frågeställning. Ett annat 

problem vi såg var att vi inte bad informanten utveckla tolkningsbara begrepp vidare då hen 

använde sådana. Tolkningsbara begrepp ger oss inte material att besvara vår frågeställning 
eftersom en tolkning av dessa begrepp krävs för att fylla dem med mening. Det är viktigt att 

hitta en balans mellan vad som explicit och implicit uttrycks av både informanten och 

intervjuaren. Ibland krävs explicita svar från informanten för att undvika att vår egen 

tolkning präglar analysen.  

Efter testintervjun gjordes enskilda intervjuer med lärdom från testintervjun. Vid intervjuer 

gjorda med informant 1 och 2, det vill säga de intervjuer som genomfördes av Hanna 

Wahlberg, upplevdes fortfarande svårigheter med att lyckas följa upp informanten med 

tillräckligt mycket följdfrågor där informanten kunde ge fylliga svar för att besvara 

uppsatsens frågeställning. Vid intervjuerna upplevdes en svårighet att hitta en balans mellan 
att följa upp med frågor där informanten började talade mer explicit om ämnet och att 

ställa ledande frågor. Det fanns en rädsla för att ställa för ledande frågor vilket gjorde att 
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intervjuerna ibland saknar information om vem (vilka grupper) informanterna pratar om 

när exempelvis ett visst fenomen förklaras.  

Vid de intervjuer som gjordes med informant 3 och 4, upplevde också Alva Zalar att det var 
svårt att hitta rätt följdfrågor. Upplevelsen var också att det var svårt att som intervjuare inte 

vara tolkande eller ledande, istället för att ställa helt öppna frågor. Det upplevdes som 

positivt att vara uppmuntrande och låta informanten tala fritt utan att ifrågasätta. Även om 

det ledde till att vi hamnade på en hel del sidospår bidrog det generellt sett till att 

informanten pratade fritt och upplevdes vara bekväm.  

3.2 DISKURSANALYSENS BEGREPP  
Uppsatsen syftar till att undersöka hur planeringen konstruerar tjejen för att kunna belysa 

vilka idéer om tjejen som exkluderas och inkluderas i planeringens jämställdhetsprojekt. 

Diskursanalysen intresserar sig för att ta reda på hur processen, där tecken fylls med 

mening, går till (Bergström & Boréus 2012: 365) och möjliggör således för oss att besvara 
frågeställningen. För att skapa en större förståelse för planeringens konstruktion av tjejer 

och sätta denna konstruktion i ett sammanhang har vi etablerat ett diskursivt fält. Detta 

fungerar som en hjälp för oss analysera hur planeringen konstruerar tjejen och därmed vilka 

betydelsetillskrivningar som utelämnas. Genom att förstå hur planeringen konstruerar 

tjejen i jämställdhetsprojekt kan vi analysera vilken idé om henne som innefattas i 
planeringen och vilken idé som utesluts. Därmed kan vi diskutera hur planeringen 

exkluderar och inkluderar olika idéer, samt vilka idéer som verkar normerande för vad en 

tjej är och kan vara. 

En diskurs utgörs av att en entydig betydelse av tecken fastställs inom en bestämd domän, 
där tecknens betydelse skapas i förhållande till varandra (Winther Jörgensen & Philips 

2000: 33). Ett tecken förstås som ett ord eller ett begrepp som är kopplat till en viss 

betydelse, alltså att det skrivna eller uttalade ordet även har ett tankeinnehåll (Bergström & 

Boréus 2012: 365). Diskurser etableras genom att utesluta andra möjliga betydelser till 

tecken och andra möjliga sätt som tecken kan sättas i relation till varandra (Winther 
Jörgensen & Philips 2000: 33). Således reducerar diskurser alltid möjliga 

betydelsetillskrivningar. Dessa möjliga betydelsetillskrivningar som en diskurs utesluter 

kallas för det diskursiva fältet i Laclaus och Mouffes diskursteori. Ovan har vi beskrivit hur 

vi använder oss av begreppet för denna uppsats (se Metod). Enligt diskursteorin konstitueras 

diskurser alltid i förhållande till det diskursiva fältet. Således finns alltid en risk för 
entydigheten inom diskursen att utmanas och förändras av betydelsetillskrivningar utanför 

diskursen (Winther Jörgensen & Philips 2000: 34).  
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För att förstå hur planeringen konstruerar tjejen behöver vi analysera vårt insamlade 

material och organisera det. Vi har använt oss av begreppen nodalpunkt, ekvivalenskedjor 

och differentialkedjor som verktyg för att diskursivt analysera vårt material. En nodalpunkt 
är det centrala tecknet som diskursen byggs upp kring och kan sägas utgöra diskursens nav 

(Bergström & Boréus 2012: 367). Nodalpunkter är ett tecken med en privilegierad status 

som andra tecken inom diskursen kopplats till och därmed skapas en betydelsekedja för 

tecknen (Winther Jörgensen & Philips 2000: 33). I denna uppsats är vi intresserade av att 

se hur tjejer konstrueras, tjejer kommer därmed utgöra diskursens nodalpunkt.  

De betydelsekedjor som kopplas till nodalpunkten benämns ekvivalenskedjor och 

differentialkedjor. Genom att konstruera dessa kedjor kan ett teckens betydelse synliggöras. 

I ekvivalenskejdan har tecknen en positiv funktion och beskriver vad något är. I 

differentialkedjan har de en negativ funktion och beskriver vad någonting inte är 
(Bergström & Boréus 2012: 367). Kedjorna byggs upp i ett system av åtskilda tecken och är 

organiserade så att nästa tecken i kedjan hela tiden tydliggör dess innebörd (Winther 

Jörgensen & Philips 2000: 33). På detta sätt organiserade vi materialet i analysen och kunde 

synliggöra vilka betydelser tjejen tillskrevs eller inte tillskrevs. I ett påhittat exempel kan 

nodalpunkten killar beskrivas som ‘bråkiga’ och ‘slåss’ medan de inte är ‘känslosamma’ eller  
‘gråter’. ‘Bråkiga’ och ‘slåss’ utgör en ekvivalenskedja, ‘känslosamma’ och ‘gråter’ utgör en 

differentialkejda.  

Diskursanalysen genomfördes i tre steg. I det första steget analyserades varje informant 

separat, materialet organiserades i ekvivalenskedjor och differentialkedjor som gav en bild av 
hur informanten talar om tjejer. I steg två lades de fyra informanternas konstruktioner 

samman, organiserade kring den gemensamma nodalpunkten, och vi kunde se en bild av 

hur planeringen konstruerar tjejer. I det tredje steget använde vi oss av de spänningar vi 

identifierat i det diskursiva fältet för att se hur planeringen förhåller sig till dessa 

konflikterande sätten att se på kön. Genom att relatera det organiserade materialet till dessa 
spänningar kunde vi strukturera upp analysen i tre diskurser. Diskurser riskerar alltid att 

omformuleras genom att utmanas av de alternativa betydelseskrivningar som tillfälligt är 

förpassade till det diskursiva fältet (Bergström & Boréus 2012: 366). I uppsatsens 

forskningsöversikt presenteras ett utsnitt av möjliga förståelser för kön. Genom att etablera 

det diskursiva fältet har vi möjliggjort för en diskussion kring vad planeringen utesluter i sin 
konstruktion av tjejen och vad som innefattas i den (Berglund Snodgrass 2015: 24). 

Därmed kan vi diskutera vad som inkluderas och exkluderas i jämställdhetsprojekt vad 
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gäller förståelse för vad en tjej är och kan vara genom att se hur de tre diskurserna relaterar 

till dessa spänningar.  

3.3 FORSKARENS ROLL 
Reflexivitet är en inbyggd problematik i alla socialkonstruktivistiska angreppssätt. Det 
handlar om diskursteorins epistemologiska utgångspunkt att objektivitet alltid är en 

omöjlighet (Winther Jörgensen & Philips 2000: 11). Genom att acceptera denna 

utgångspunkt följer en fråga om hur en ska betrakta den ”sanning” som en som forskare 

skapar. Hur kan en argumentera för att ens egen representation av världen är bättre än 

andra tänkbara representationer? Problemet må vara olösligt - forskaren intar alltid olika 
positioner till sin undersökning som delvis bestämmer vad som kan belysas och vad som 

presenteras som resultat (Winther Jörgensen & Philips 2000: 29). Här har vi hjälp av vår 

utgångspunkt i diskursteori och feministisk teori som ger oss ett teoretiskt förhållningssätt 

till vårt material. Genom att vara tydliga i hur vi tolkar materialet och strukturerar upp 

analysen ämnar vi göra en genomskinlig undersökning som är möjligt att kritisera.   

Forskarens roll är inte att fundera på vad människor verkligen menar när de talar om något, 

utan diskursen i sig är alltid i fokus. Det är viktigt att inte hamna i en diskussion om 

huruvida en diskurs ligger närmare sanningen än en annan. Dock kan en diskurs alltid 

kritiseras, men först efter att analysen är genomförd. Det kan vara svårt för forskaren att 
undersöka en diskurs som ligger nära den diskurs som forskaren själv tillhör. Vidare måste 

forskaren försöka åsidosätta sin egen “kunskap” för att undvika att de egna värderingarna 

präglar analysen. Forskaren måste alltid försöka avslöja de självklarheter som finns inom 

diskursen, även om det är samma diskurs som forskaren själv tillhör. En nyckel är att 

främmandegöra sig för materialet (Winther Jörgensen & Philips 2000: 28). 

Uppsatsämnet valdes utifrån författarnas egna intresse för jämställdhet. För att kunna 

genomföra diskursanalysen var det viktigt att vi arbetade aktivt för att ställa oss främmande 

för materialet, både vid intervjuer och vid analys av det insamlade materialet. Ett sätt som 

hjälpte oss att främmandegöra oss inför ämnet var att upprätta det diskursiva fältet. Utöver 
sin funktion för uppsatsen gav det oss en förståelse för olika sätt att konstruera kön. Detta 

tydliggjorde för oss att se att hur vi själva konstruerar kön enbart är diskursivt, i enlighet 

med diskursteorin. Ett annat sätt vi försökte bemöta detta på var att försöka lyssna och ta in 

vad informanten sa utan att värdera det som sant eller falskt och vara öppna för hens 

synsätt.  
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4. FORSKNINGSÖVERSIKT - DET DISKURSIVA FÄLTET 
I detta avsnitt presenteras det diskursiva fältet för uppsatsen. Här presenteras ett urval av de 
möjliga synsätten, diskurserna, om kön. Till viss del kan diskurserna tangera varandra men 

de utgör framförallt konkurrerande sätt att se på samma fenomen.  

Vi har identifierat fyra övergripande diskurser, alltså fyra sätt att konstruera kvinnan eller 

tjejen, vilka utgör det diskursiva fältet. De presenteras nedan. Vi har valt att kalla 
diskurserna för den biologiska diskursen, den psykoanalytiska diskursen, den 

socialkonstruktivistiska diskursen och queer-diskursen.   

Vi har tagit avstamp i den generella överblick om olika sätt att se på kön som boken 

“Theorizing Gender” (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002) ger. Uppsatsens diskursiva fält är 
inte heltäckande utan en början till att identifiera de synsätt, diskurser, om kön som är 

möjliga att anta. Inom ramen för arbetet genomförs intervjuer som ligger till grund för en 

diskursanalys. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där vi redogör för tre konfliktlinjer, 

spänningar, vi identifierat i det diskursiva fältet. Diskurserna utgör ytterligheter på 

spänningslinjer, alltså konflikterande synsätt på kön.  

4.1 DEN BIOLOGISKA DISKURSEN 
Diskursen som vi benämner den biologiska diskursen tar avstamp i en binär uppdelning av 

människor i grupper om män och kvinnor. Uppdelningen baseras på ”naturliga” och av 

biologin determinerade skillnader mellan könen som inramar individen och placerar den i 

en av dessa grupper.  

Till detta synsätt hör också den essentialistiska idén om att män och kvinnor föds med olika 

karaktärsdrag som förklarar och till viss del determinerar deras beteende, hur de 

interagerade med sin omvärld (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 15). Ett exempel på ett 

sådant karaktärsdrag är att det anses naturligt för kvinnor att vilja ha barn, att ta hand om 
dem samt att det anses onaturligt för en kvinna att lämna sitt barn (Alsop, Fitzsimons & 

Lennon 2002: 14). Detta synsätt på kön har en lång tradition historiskt och det går att 

utkristallisera en dikotomi mellan manligt och kvinnligt beteende som varit stadig över 

historien. Män och manlighet har genomgående kopplas ihop med egenskaper som 

rationalitet och självständighet medan kvinnor och kvinnlighet, i motsats till mannen, har 
kopplats ihop med rent fysiska aspekter som främst rört kroppen och kvinnans 

reproduktiva roll. Ibland har dessa ”kvinnliga” egenskaper hyllats men samtidigt ansågs de 

också ha utgjort ett hinder för kvinnan att vara självständig och rationell. Dessa tankar är 
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något som även präglar synen på kvinnlighet respektive manlighet idag (Alsop, Fitzsimons 

& Lennon 2002: 16-17), inom den biologiska diskursen.  

I den biologiska diskursen innefattas idén om att kroppar delas in i manliga och kvinnliga 
kroppar i en av naturen given uppdelning, utifrån vilka könsdelar kroppen föds med. Dessa 

förutsätter om personen är en man eller kvinna, men kroppens fysiska uppbyggnad anses 

inte helt utgöra manligheten eller kvinnligheten. Detta bestäms även av inre karaktärsdrag 

enligt logiken att en man är fortfarande en man även om hans penis opererats bort. Enligt 

den biologiska diskursen behöver det inte finnas en idé om att alla män och kvinnor 
manifesterar sin manlighet respektive kvinnlighet på samma sätt, men att det finns 

biologiskt kopplade beteende till könen är centralt inom diskursen. Män anses vara mer 

aggressiva och tävlingsinriktade medan kvinnor anses vara mer omhändertagande och ha en 

bättre språklig förmåga (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 18). 

Synen på forskning och vetenskap inom den biologiska diskursen utgår från en 

naturvetenskaplig tradition, idén om att vetenskap produceras genom att objektivt beskriva 

verkligheten, där alla ting kan studeras (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 27). Som 

nämnts ovan går det att finna essensen i att vara man respektive kvinna (Alsop, Fitzsimons 

& Lennon 2002: 15), men vad som ansetts skapa essensen har skiftat i naturvetenskaplig 
forskning genom historien. En uppfattning är att det är hormonella skillnaderna hos 

mannen och kvinnan som ger dem dess essens. Genom att belysa hormonella skillnader hos 

män och kvinnor kan ett argument föras om att kvinnor inte bör ha högt uppsatta yrken 

eftersom kvinnans hormonella nivåer ofta talas om i fråga om obalans, vilket skulle göra 

kvinnan oförmöget till att agera proffesionellt (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 19).  

Forskning på mäns och kvinnor hjärnor har visat att män och kvinnor har både manligt 

och kvinnligt hormon, men att dessa återfinns i olika kombinationer hos män respektive 

kvinnor. De olika kombinationerna av hormon anses skapa skillnader mellan könen (Alsop, 

Fitzsimons & Lennon 2002: 23). Det har även gjorts studier på mäns och kvinnors 
sexualitet. I studien, som genomfördes på manliga apor, har det visats att skador på en viss 

del av hjärnan minskade apans heterosexuella sexuella beteende, men inte den sexuella 

drivkraften. Med stöd från forskningen som visade att olika kombinationer av hormon 

utgör mäns och kvinnors (olika) hjärnor drogs en slutsats att denna del av hjärnan även 

skiljer sig hos män och kvinnor. Därmed konstaterades att hjärnan hos heterosexuella män 
och homosexuella kvinnor har vissa likheter. Vad forskningen ämnar visa är alltså att 

homosexuella kvinnor har en manlig hjärna i sexuella avseenden (Alsop, Fitzsimons & 

Lennon 2002: 24).  
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I den biologiska diskursen betonas att människan är en biologisk varelse med olika naturliga 

drifter. Enligt Brando tolkad av Alsop, Fitzsimons & Lennon (2002: 12-13) är människans 

starkaste drivkraft att se till att föra våra gener vidare. Därmed ligger det i mannens natur 
att ha många affärer med kvinnor, då mannens uppgift är att sprida sin säd (Alsop, 

Fitzsimons & Lennon 2002: 12-13). På liknande vis beskrivs män och kvinnor av Uller 

som menar att människan är ett resultat av evolutionen och att våra olikheter kan härledas 

till viktiga drag för fortplantningsframgång. Exempelvis att män generellt sett är större än 

kvinnor, menar Uller, tyder på en starkare sexuell selektion på kroppsstorlek hos män än 
hos kvinnor. Evolutionen anses även ha format båda könens mentala anpassningar efter vad 

som ökat fortplantningsframgången. Män har en preferens för fler sexpartners och reagerar 

starkare på otrohet medan kvinnor har en preferens för finansiell och social ställning hos 

partnern och reagerar mer emotionellt på otrohet än män (Uller 2005: 24-25). 

Uller lyfter också fram olikheter mellan män och kvinnor som beskrivs finnas på en 

genetisk nivå i våra kroppar. Kvinnor har två likadana könskromosomer, X-kromosomer, 

medan män har en X-kromosom och en Y-kromosom. Mannens Y-kromosom ger upphov 

till att hanligt könshormon produceras, testosteron, som skapar förändringar i bland annat 

könsorganens och hjärnans vidare utveckling. Uller menar att detta utgör skillnader mellan 
män och kvinnor. Dessa skillnader kan även ses i tidig ålder mellan pojkar och flickor. I en 

studie gjord på silkesapors lekbeteende har det visats att de har olika preferenser för leksaker 

som beror på deras kön. Uller menar att pojkars och flickors preferenser och lekbeteende 

skiljer sig åt på samma sätt som visats i denna studie, vilket tyder på att könsegenskaper har 

en biologisk bas (Uller 2005: 25). 

Vad som utgör skillnaderna mellan män och kvinnor kan variera i den biologiska diskursen, 

men gemensamt är synen på att människan av biologiska orsaker delas upp i män och 

kvinnor, tjejer och killar samt att dessa är de binära könen. Skillnaderna mellan män och 

kvinnor är inte bara rent fysiska skillnader mellan kroppar utan biologin styr även till viss 
del vårt agerande, vilket skapar vad som är manligt respektive kvinnligt.  

4.2 DEN PSYKOANALYTISKA DISKURSEN 
En viktig grundförutsättning för det vi kallar den psykoanalytiska diskursen är att se en 

åtskillnad av det medvetna och det undermedvetna, något som Sigmund Freud betonade. 

Det undermedvetna kan i lika stor utsträckning som det medvetna påverka en människa att 
till exempel göra vissa val i livet (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 39). Freud 

förespråkade att använda sig av verktyg för att förstå det undermedvetna, till exempel att se 
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till drömmar och de ord som “halkar ur oss” innan vi hinner tänka, så kallade Freudianska 

felsägningar (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 39). 

Ytterligare en Freudiansk utgångspunkt, som vi menar utgör en grundpremiss för den 
psykoanalytiska diskursen, är att könsidentiteten skapas under den tidiga barndomen 

(Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 39). De kroppsliga erfarenheterna och sexualiteten är 

starkt sammankopplade med identitetsskapande och börjar med relationen till föräldrarna 

(Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 41). Inom psykoanalysen menas att barnet känner en 

stark kärlek till sin mor tack vare hennes omvårdnad av barnet. Det skapar en vilja att 
kontrollera modern och gör att barnet blir förälskad i henne (Alsop, Fitzsimons & Lennon 

2002: 41). Pojken upplever därför en konkurrens med sin far och identifierar sig med 

honom på grund av att de båda har en penis (fallos). Genom kärleken till mamman, som 

har en relation med pappan, skapas en mordisk vilja att undanröja pappan och ha mamman 

för sig själv. Samtidigt upptäcker barnet skillnaden mellan könen, baserat på vem som har 
fallos och inte. Den lilla pojken ser flickan som en kastrerad pojke och får därför själv en 

stark ångest inför att kastreras av sin far om kärleken till modern avslöjas. Utifrån denna 

rädsla inför kastrering ger barnet upp sin kärlek till mamman och utvecklar istället en 

maskulinitet med pappan som förebild, vilken senare leder till att pojken växer upp och får 

en egen relation med en kvinna som vuxen (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 42-43). 

Freud beskriver också flickans upplevelse och skapande av sexualitet och en könsidentitet. 

Flickan blir också hon kär i modern och upptäcker skillnader mellan könen. Flickan 

upplever sig sakna något i förhållande till pojken som har en penis. Därför avfärdar hon 

modern och kärleken till henne, eftersom mamman inte gav henne en penis (Alsop, 
Fitzsimons & Lennon 2002: 44). Freud menar att flickan då ger upp den aktiva, maskulina 

dimensionen av sexualiteten till förmån för den passiva sexualiteten som associeras med 

vaginan. Flickan lider inte av någon ångest och rädsla inför kastrering utan istället avsaknad 

av en fallos, så kallat penisavund. Hon upplever sig bortvald av mamman, som hon varit 

förälskad i, till förmån för pappan som har en fallos. Därmed avvisas femininitet både av 
flickan och pojken (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 45). Penisavundet går över till en 

heterosexuell förälskelse i pappan och därefter i andra män, först då kan hon identifiera sig 

med sin mor på samma sätt som pojken identifierar sig med pappan (Alsop, Fitzsimons & 

Lennon 2002: 46). Hur barn på detta sätt formas in i en könsidentitet (alternativt blir 

psykiskt störda om dess utveckling är onormal) kan förstås som en viktig grund i den 
psykoanalytiska diskursen. 
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Vidare går det att resonera kring vilken syn på det manliga och kvinnliga som ryms inom 

den psykoanalytiska diskursen, den binära könsuppdelningen i man och kvinna kan ses 

som central för psykoanalysen. Detta i och med att barnet formas till det ena eller andra 

könet utifrån relationerna till sina föräldrar. Johansson (1999: 127) tolkar Freud som 
försiktig kring vad som är manligt och kvinnligt. Freud menade att det som gör manlighet 

och kvinnlighet är okänt men att det inte är något rent anatomiskt. Johansson (1999: 129) 

menar att många efterföljare bidragit till att biologisera psykoanalysen på ett sätt som Freud 

inte stod för. Här menar vi att det sker en förgrening inom psykoanalysen. Utgångspunkten 

är att den psykoanalytiska diskursen menar att barnet utvecklas till att hitta sin 
könsidentitet och sexualitet undermedvetet utifrån relationen till sina föräldrar, men 

meningarna kring varför denna utveckling ser ut just så skiljer sig åt mellan de som anser att 

det är biologiskt betingat respektive en social konstruktion. 

Deutsch var en psykoanalytiker verksam under det tidiga 1900-talet som exemplifierar 
tankegångarna inom den biologiska grenen av den psykoanalytiska diskursen. Hon menade 

exempelvis att kvinnan ersätter sitt avund och längtan efter en penis med en längtan efter 

barn, och att den kvinna som inte gör detta aldrig kan bli lycklig (Johansson. 1999: 130). 

Föräldrarna, vars relation till barnet formar dess könsidentitet, är den varma, 

omhändertagande modern och den instrumentellt rationella fadern. Dessa egenskaper 
hävdade Deutsch var givna kvinnan respektive mannen (Johansson 1999: 130). Deutsch 

menade också att män som inte anpassar sig efter utvecklingen försöker konkurrera med 

män på bekostnad av sin egen sundhet (Johansson, 1999:130). Återigen hänvisas det till 

faktumet att en “onormal” utveckling leder till psykiska störningar. Kvinnor som inte 

anpassat sig efter utvecklingen utan beter sig som män och sedan förför män anses göra det 
på felaktiga grunder och därmed riskera att förstöra även männens liv, enligt Johanssons  

(1999: 130-131) tolkning av Deutsch. Bonaparte är ytterligare ett exempel på en tänkare 

som stämmer in i den biologiska grenen inom psykoanalysen. Exempelvis betonade 

Bonaparte vikten av att kvinnan ger upp sin maskulinitet (som bland annat knyts till 

klitoris) för ett större fokus på den biologiska femininiteten som vaginan anses utgöra 
(Johansson 1999: 131). 

Den andra förgreningen som kan identifieras inom psykoanalysen utgår från att de roller 

som modern och fadern representerar för barnet är socialt och kulturellt konstruerade 

snarare än biologiska. Denna förgrening exemplifierar vi med Lacans idéer (Johansson 
1999: 132). Lacan hade ett stort fokus på att kvinnan formades av något som han kallade 

“lack of”, kvinnan var “lacking”. Detta översätter vi till att kvinnan var “i avsaknad av”. Det 

kvinnan saknade var fallosen, vilket hon enligt Lacan fick kompensera för genom att 
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bekräfta de med fallos (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 52-53). Lacan hade också 

många idéer kring språk, främst att språket är maskulint betingat (Alsop, Fitzsimons & 

Lennon 2002: 54). Johansson (1999: 133) menar att Lacan uttryckte att språket är 

strukturerat efter patriarkatet, det maskulinas överordnande. Det finns ett samband mellan 
penis och makt, där de som saknar penis osynliggörs. På så sätt skapar Lacan förutsättningar 

att prata om det kulturellt konstruerade men omöjliggör en förändring av den rådande 

könsordningen (Johansson 1999: 134). 

Vi ser också att andra tänkares idéer kan rymmas inom den psykoanalytiska diskursen, 
Irigaray är en av dem. Hon utgår både från Lacan och en feministisk kritik av hans tankar. 

Irigaray menar att kvinnan lämnas utanför den symboliska ordningen, till exempel språket, 

som istället domineras av män (Johansson 1999: 135). Därmed menar hon också att det 

finns tydliga begränsningar när individer försöker påverka eller stiga utanför den 

könsordningen. Samtidigt är skillnader mellan könen inbyggt i psykoanalysen, eftersom 
barnet undermedvetet formas av sina föräldrars kön, beteende och sexualitet. På så sätt ger 

psykoanalysen automatiskt en polarisering och utgår från att det manliga och kvinnliga står 

för olika saker (Johansson 1999: 135). 

Johansson (1999: 127) är kritisk till hur den samtida psykoanalysen tenderar att “låsa fast 
och återskapa de polariserade könsidentiteter som reproduceras i samhället”. Han menar att 

psykoanalysen verkar ha sin styrka i att analysera hur skillnad reproduceras (Johansson 

1999: 139). Samtidigt finns det en möjlighet att studera omedvetna och oväntade processer 

(Johansson 1999: 139). En ännu större styrka hos psykoanalysen kan därmed anses vara 

möjligheterna att synliggöra hur samhället förtrycker människor och skapar psykologiska 
problem hos dem. Om förtrycket kan synliggöras är det också möjligt att kunna frigöra 

dem från det (Johansson 1999: 127). Därmed går det att se den binära könsuppdelningen 

som central inom psykoanalysen, men också hur det ryms alternativa tolkningar av hur 

manlighet och kvinnlighet skapas och formas. 

4.3 DEN SOCIALKONSTRUKTIVISTISKA DISKURSEN 
Att uppfatta kön som socialt konstruerat innebär att en frångår biologiska eller psykologiska 

förklaringar till ens könstillhörighet och istället menar att kön konstrueras genom sociala 

processer. Detta sätt att förstå kön kategoriseras in i vad vi kallar för den 

socialkonstruktivistiska diskursen.  

Även om biologiska förklaringar inte används för att förstå kön så kan en essentialistisk 

ordning av män och kvinnor ändå inrymmas i den socialkonstruktivistiska diskursen, likt 
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den som beskrevs i avsnittet om den biologiska diskursen. Dock skiljer sig förklaringarna 

till varför det uppfattas vara så. Medan den biologiska diskursens förklaring hänvisar till 

biologiska skillnader mellan män och kvinnor menar en socialkonstruktivistisk essentialist 

att kvinnor delar karaktärsdrag på grund av att de befinner sig inom samma sociala 
strukturer och därmed tar på sig samma sociala roll (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 

65). Tidigt arbete utifrån en socialkonstruktivistisk syn på kön handlade ofta om den så 

kallade sex/gender-modellen, där “sex” hävisar till det biologiska könet och “gender” till det 

socialt skapade könet. Oakley menar enligt Alsop, Fitzsimons & Lennon (2002: 66) att 

gender utgör de socialt skapade karaktärsdragen för manlighet och kvinnlighet och att dessa 
kan förändras över tid medan sex är något mer fixerat. Oakleys teori tar ett steg ifrån den 

biologiska förklaringen till kön, men stannar kvar i tanken på den binära uppdelningen i 

män och kvinnor. Andra tänkare inom socialkonstruktivismens syn på kön presenterar 

istället en idé om att det som sex/gender-modellen refererar till som biologisk kön också är 

en konstruktion.  

När Eriksson (2005: 49-50) beskriver sex/gender-modellen menar hon att dess starka 

förankring i vetenskapssamhället skapar en tankelåsning som försvårar synen på kön som en 

konstruktion. Eriksson menar att modellen bidrar till en förståelse för kön som antingen 

biologiskt (vilket sex refererar till) eller socialt (som gender hänvisar till). Genom denna 
dikotomi av sex och gender menar Eriksson att kön som konstruktion blir svårförståeligt 

eftersom modellen inrymmer ett antagande om att uppdelningen i ett biologiskt kön och 

ett socialt kön är riktig samt att dessa har någon form av påverkan på varandra. Eriksson 

menar att det biologiska könet antingen antas vara en given konstant som föregår och till 

viss grad förklarar sociala och kulturella könsmönster. Eller, menar Eriksson, så antas det 
inom könskonstruktivistiska perspektiv att denna uppdelning mellan biologiska och sociala 

förklaringar av kön inte är riktig. Trots denna kritik av uppdelningen i sex och gender 

tenderar könskonstruktivistiska förklaringar ändå att förstås inom ramen för denna modell.  

Wittig menar enligt Alsop, Fitzsimons & Lennon (2002: 67) att biologiska könsskillnader 
helt skulle sakna betydelse utan socialt konstruerade skillnader och uppdelningar av kön. 

Wittig menar istället att könskategorierna är en produkt av ett samhälle med normaliserad 

heterosexualitet där mannen approprierar kvinnan och reproduktionen genom äktenskapet. 

Wittig menar därför att en lesbisk person inte är en kvinna eftersom det är genom 

äktenskapet med mannen som kvinnan placeras in i sin sociala roll och ”blir” till en kvinna. 
Den biologiska förklaringen till kön existerar inte utan hur kön konstrueras hänvisas till 

sociala relationer. De individer som inte innefattas i de sociala relationerna som gör oss till 

 31



män och kvinnor är alltså inte män och kvinnor enligt Wittig (Alsop, Fitzsimons & Lennon 

2002: 72). 

Detta sätt att se på kön innebär att en frångår idén om att människor föds till sitt kön till 
att istället mena att människor ”görs” till män eller kvinnor (Fuss 1989: 3). Witting menar 

att det är genom äktenskapet som vi blir män och kvinnor. Men de sociala strukturer som 

formar oss till vårt kön kan även anses utgöras av andra strukturer enligt det 

socialkonstruktivistiska synsättet. De kan exempelvis ta sig uttryck genom kvinnans roll på 

arbetsmarknaden eller i hemmet och i kvinnors utbildning (Alsop, Fitzsimons & Lennon 
2002: 79). Enligt en feministisk analys på hur kön “görs” bidrar denna konstruktion till att 

kvinnor strukturellt underordnas män i samhället (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 67). 

Men eftersom kön anses vara något konstruerat går det även att förändra dessa 

könsidentiteter och ojämlikheter (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 68). Konceptet 

patriarkatet, som utgår från att kvinnan underordnas mannen, har som analysverktyg 
problematiseras. Denna problematisering har gett upphov till en snarlik idé om vad kön är 

som också faller inom den socialkonstruktivistiska diskursen. Utgångspunkten för kritiken 

av patriarkatet är att kvinnor respektive män som grupp ifrågasätts vad gäller likheter och 

skillnader inom dessa kategorier (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 74). 

I detta liknande sättet att förstå kön, som utgår från kritiken av att kvinnor och män ses 

som homogena grupper, betonas hur ord fylls med olika mening för olika individer. Kön ses 

som något subjektivt konstruerat istället för konstruerat genom utomstående sociala 

strukturer, men den gemensamma nämnaren för diskursen är att det ses som en 

konstruktion. Detta synsätt innebär en förändring i synen på kön, från att ha setts som en 
roll till att ses som en process. Kultur och språk blir centralt för förståelsen av kön som en 

process. Kön kan förstås på olika, motsägelsefulla sätt och förståelsen kan hela tiden ändras 

(Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 79). Könskonstruktionen baseras på idén om hur vi 

skapar mening till vår omvärld. Den grundläggande principen är att vi konstruerar vår 

omvärld genom att ge den mening, vilket betyder att olika individer kan tillskriva samma 
ting olika betydelse. Det innebär också att ett ting aldrig har en fast, entydig betydelse utan 

denna kan hela tiden ändras. Alsop, Fitzsimons & Lennon (2002: 81) exemplifierar att 

kvinna och man inte har någon betydelse i sig utan att dessa begrepp först får sin mening 

när vi fyller dem med en. Denna betydelse är således aldrig helt fixerad utan kan ständigt 

förändras beroende på kontext och tid. Vad kvinna och man innebär är därmed hela tiden 
öppet för att utmanas och debatteras. Detta synsätt kan förklaras som en diskursiv idé om 

hur kön förstås. 
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Foucaults teorier om diskurser utgör enligt Alsop, Fitzsimons & Lennon (2002: 82) 

grunden för synen på kön som diskursivt konstruerat. Foucault ser diskurser som 

normativa, att de bär med sig ett mönster för vilka beteenden som anses vara lämpliga och 

olämpliga. Till kategorierna homosexuell och heterosexuell finns riktlinjer för vad som anses 
vara en normal sexualitet och dessa är i sin tur kopplade till andra diskurser om hur en 

familj konstitueras, kvinnans och mannens roll i denna samt lämpligt sexuellt beteende för 

män och kvinnor. Vi kategoriserar oss enligt olika etiketter, det vill säga något som vi anser 

oss vara, men som vi i själva verket gör oss själva till genom att anpassa vårt beteende enligt 

dem (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 82). Ett exempel på detta sätt att förstå hur kön 
konstrueras är att när en kvinna ber en man om hjälp med att parkera sin bil i en snäv 

parkeringsficka deltar hon i en diskurs där män konstrueras som mer tekniska än kvinnor. 

Dock hindrar inte detta motsägelsefulla diskurser där kvinnor konstrueras som tekniska och 

kompetenta från att existera samtidigt (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 83). 

Den diskursiva idén om kön tar konsekvent avstånd från biologiska och psykologiska 

förklaringar till kön eftersom även dessa anses vara konstruerade och förändras över tid 

(Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 85). Att se kön som en diskursiv konstruktion innebär 

att kön som identitetsskapar inte behöver ses som lika viktigt som i de ovan nämnda 

synsätten (se Den biologiska diskursen och Den psykoanalytiska diskursen) eftersom det kan 
finnas andra aspekter som vi anser skapa vår identitet, varav kön bara är en (Alsop, 

Fitzsimons & Lennon 2002: 86). Även fast män och kvinnor anses konstrueras på olika sätt 

inom olika diskurser och den biologiska idén om att det finns något essentiellt i att vara 

man eller kvinna inte accepteras så finns ändå dessa kategorier ständigt kvar (Fuss 1989: 4), 

vilket utmärker diskursen och skiljer den från queer-diskursen som presenteras nedan.  

4.4 QUEER-DISKURSEN 
Under arbetet med att formulera den socialkonstruktivistiska diskursen fann vi idéer som i 

stort är socialkonstruktivistisk men som tar ytterligare ett kliv från den binära 

könsuppdelningen och dessutom innefattar verktyg för att upplösa kategoriserandet av kön. 

Därför valde vi att samla dessa idéer i en separat diskurs som vi kallar queer-diskursen. Det 
finns en poäng i att inte försöka utkristallisera vad queer exakt innebär, queer-diskursen 

fokuserar på att bryta kategorier snarare än att bli en själv (Rosenberg, 2002: 11). Vidare 

finns det en relevans i att inte översätta begreppet queer i och med att det då blir en 

“främmande kropp” i det svenska språket (Rosenberg, 2002: 22).  

Det vi kallar queer-diskursen utgår från hur heterosexualitet och den binära 

könsuppdelningen är det privilegierade, normativa. Därmed exkluderas allt som är 
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normbrytande (Rosenberg, 2002: 15). Butler menar att könsuppdelning varken har 

biologisk eller psykologisk grund utan enbart är en social konstruktion (Alsop, Fitzsimons 

& Lennon 2002: 94). Butler accepterar den binära könsuppdelningen enbart utifrån det 

reproduktiva syftet, i övrigt menar hon att den heterosexuella normen är tvångsmässig 
(Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 97). Rosenberg (2002: 12-13) menar att 

heterosexualitet ses som en “ursprungssexualitet”. Vi ser sexualitet som centralt för queer-

diskursen.   

Queer-diskursen kan sägas innefatta att se på vår kultur som (tvångs)heterosexualiserad och 
således också fokusera på den binära könsuppdelningen, eftersom heterosexualitet utgår 

från en man och en kvinna. Men eftersom denna heterosexuella norm är påtvingad kan den 

aldrig vara fullständig. Det bortträngda, som inte passar in i normen, kommer därmed 

ideligen tillbaka och stör den heterosexuella ordningen (Rosenberg 2002: 21). När 

homosexualitet studeras är det centralt inom det vi kallar för queer-diskursen att också 
kritiskt granska heterosexualitet, annars bibehåller heterosexualiteten sin ställning som 

självklar och priviligerad (Rosenberg 2002: 18). Målet är dock inte att fler kategorier ska 

accepteras som “naturliga”, till exempel att homosexualitet accepteras som lika “naturligt” 

som heterosexualitet (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 95-96). All kategorisering är 

exkluderande, därför ligger fokus på att komma bort från kategoriserande (Alsop, 
Fitzsimons & Lennon 2002: 106). Att komma ifrån kategorierna och deras 

exkluderingsmekanismer bygger på att kön i sig är socialt konstruerat och således är det 

möjligt att ha det på ett annat sätt. Genom destabilisering av normer går det enligt Butler 

att uppnå en sådan förändring (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 94). Det synsätt på 

destabilisering som vi menar ryms inom queer-diskursen vill vi därför redogöra för nu.  

Butlers utgångspunkt är att allt är diskursivt, med andra ord så skapas diskurser genom att 

en människa deltar i den. Således formar människan diskursen samtidigt som diskursen 

formar människan (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 98). I och med den rådande 

diskursen om kön finns det socialt accepterade beteende för en man respektive en kvinna, 
vilket är kontextbundet (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 98). Butler beskriver ett 

fenomen som hon kallar “the script”, manuset, som är det diskursiva idealet av en man 

respektive en kvinna som hela tiden utgör en referenspunkt för vårt beteende. Inom varje 

grupp finns ett dominant beteende som i sig är förknippat med makt. De som uppvisar ett 

annat beteende än det dominanta kallas för “the abject”, de ynkliga, och de straffas socialt 
på grund av sitt icke-normativa beteende (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 99). Enligt 

queer-diskursen bör “avvikaren” (den queera) inte användas som en beteckning av en 
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särskild individ utan istället ses som en markör för hur heteronormen är exkluderande 

(Rosenberg 2002: 17). 

Åter till hur vi menar att queer-diskursen ser på hur normer kan destabiliseras. Inom varje 
grupp finns, enligt Butler, en hegemoni kring vad som är socialt accepterat och det som är 

otänkbart (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 100). Genom att något är just socialt 

accepterat skapas också en bild av vad som är otänkbart, men att avvika från det socialt 

accepterade beteendet ger upphov till exkludering och andra sociala straff. Genom denna 

marginal, det otänkbara beteendet, kommer möjligheten till destabiliseirng och därmed 
förändring av normen (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 100). Om ett beteende repeteras 

i en “felaktig” kontext, det vill säga en kontext där beteendet är otänkbart, möjliggörs 

förändring (Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002: 104). Vi vill därmed betona att det är 

centralt inom queer-diskursen att vilja uppnå en förändring av exkluderande köns- och 

sexualitetskategorisering eftersom det utgör ett förtryck av normbrytare. Det ska dock 
nämnas att det inom queer-diskursen ryms ett synsätt att gruppindelning inte per 

automatik är förtryckande men att de sociala grupperna då måste beskrivas på ett sätt som 

ger uttryck för dess ömsesidiga beroende av varandra och hur gränserna mellan dem är 

flytande (Rosenberg, 2002: 17).  

4.5 SPÄNNINGAR MELLAN DISKURSERNA 
I detta avsnitt presenterar vi tre spänningar vi identifierat i det diskursiva fältet. 

Spänningarna illustreras som konfliktlinjer där diskursernas utgångspunkter utgör 

ytterligheter inom spänningarna.  

4.5.1 INDIVIDER OCH SOCIALA KATEGORIER 

Inom den socialkonstruktivistiska diskursen och queer-diskursen återfinns samma princip 

om hur kön förstås, som något socialt konstruerat. Trots denna gemensamma nämnare går 

det att se en konfliktlinje i hur diskurserna ser på kategoriseringar av individer i olika 
grupper. Kön ses inte som något essentiellt enligt den socialkonstruktivistiska diskursen 

men den essentialistiska, binära könsuppdelningen som är central inom den biologiska 

diskursen utgör ändå en meningsfull kategorisering av människor också inom den 

socialkonstruktivistiska diskursen. Den socialkonstruktivistiska diskursen ser istället dessa 

kategoriseringar som skapade av sociala strukturer eller genom diskursiv konstruktion. 
Användandet av kategoriseringarna behöver inte förkastas - de utgör ett sätt att strukturera 

upp tillvaron genom språket. Att tala om grupper av kvinnor och män blir exempelvis 

nödvändigt i en feministisk analys av samhället utifrån en patriarkal struktur för att belysa 
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det förtryck och den underordning kvinnor utstår i förhållande till män. En kan också 

uppleva sig tillhöra en grupp och placera in sig i den sociala kategorin, exempelvis kvinna 

eller man, tjej eller kille, vilket kan skapa positiva känslor av tillhörighet och inkludering. 

Sociala kategorier anses vara konstruerade inom diskursen. Även om en i tanken kan 
föreställa sig en helt annan kategorisering, eller ingen alls, och förstå att en förändring är 

möjlig betyder inte det att en förändring eftersträvas. Inom diskursen styr normativa 

föreställningar, exempelvis den binära könsuppdelningen, vilka kategorier som är 

meningsfulla därav exemplen man eller kvinna, tjej eller kille.  

Inom queer-diskursen förs en aktiv kamp om att upplösa denna kategorisering och komma 

bort från synen på kön som binärt uppdelade. Könsbinaritet anses ha sin grund i 

reproduktion och den “tvångsmässiga heterosexualiteten”, den verkar exkluderande för alla 

med en avvikande könstillhörighet eller sexualitet. Bara att de som bryter den binära 

normen anses vara just avvikande är ett tydligt exempel på hur normer verkar exkluderande. 
Därför menar queer-diskursen att den binära kategoriseringen av kön bör upplösas till 

förmån för en förståelse av kön som lämnar större utrymme för individen och inte verkar 

förtryckande för normbrytare. Om människor på något sätt ska kategoriseras måste 

utgångspunkten för detta vara att gränserna mellan kategorierna är flytande och att ingen 

kategori ses som “det normala”. En ny kategori av queera personer, som är lika normaliserad 
som exempelvis kategorin kvinnor, är alltså inte ämne för queer-diskursens kamp. Inom 

queer-diskursen ses könskategoriseringar alltså som exkluderande och förtryckande och en 

aktiv dekonstruktion av dessa förespråkas till förmån för att se varje individ som en person 

med en unik identitet. Dessa individer kan och bör inte reduceras till att ses som en grupp 

med gemensamma erfarenheter.  

Figur 1: De två ytterligheterna inom diskurserna, den essentialistiska delen inom 

socialkonstruktivismen och den mest dekonstruktionistiska delen av queer, skapar en spänningslinje 

gällande synen på sociala kategorier. Diskurserna är mycket närliggande, vi ser dock att brytpunkten 

mellan dem ligger i synen på huruvida sociala kategorier är förtryckande eller inte och därför också 

om kategorierna bör upplösas. 
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4.5.2 HA OCH SAKNA

Ytterligare en spänning gäller motsatsförhållandet mellan att ha och att sakna. I den biologiska 

diskursen ses tjejer som något essentiellt, en tjej föds med vissa förutsättningar och egenskaper. Att 

hon har just dessa förutsättningar och egenskaper definierar henne. Det kan till exempel handla om 

att en tjej har en livmoder och två X-kromosomer. Det går också att se hur män och kvinnor är 

olika. Det kvinnor har, har oftast inte män och tvärtom. Det kan både handla om fysiska attribut, 

kvinnor har vagina och män har penis, och om egenskaper, en kan se kvinnor som 

omhändertagande och män som rationella och tävlingsinriktade till exempel. På så sätt går det att se 

hur tjejer beskrivs som att de har vissa egenskaper och förutsättningar.  

Inom den psykoanalytiska diskursen definieras också tjejer och killar, män och kvinnor, 

utifrån hur de förhåller sig till varandra. Men definitionen utgår från att kvinnan är 

“lacking”, som exempelvis Lacan beskriver. Kvinnan är i avsaknad av det som män har. 

Grundtesen är att kvinnan saknar en fallos, vilket leder till att hon drabbas av penisavund 
och saknar både tillträde till språket och den makt som en fallos ger. Sättet att se på kvinnan 

i avsaknad av någonting behöver dock inte ha med könsdelar att göra, principen går att 

applicera på fler företeelser. Ett exempel kan vara att killar är starka och tävlingsinriktade, 

medan tjejer inte är det, därför vill de inte idrotta. Tjejer beskrivs inte utifrån egenskaper 

som definierar dem utan utifrån vad killar har som tjejer saknar.  

Figur 2: Båda synsätten innefattar att se på kvinnan och mannen i förhållande till varandra, men de 

skiljer sig tydligt åt i hur kvinnan beskrivs ha (precis som mannen har) respektive sakna (i 

förhållande till mannen).  

4.5.3 DETERMINISM OCH NORM 
I den biologiska diskursen går det att se en spänning mellan den socialkonstruktivistiska 

diskursen i förhållandet till determinism och normer. I den biologiska diskursen ses tjejers 

och killars beteende som något av biologin determinerat. Olika beteenden och sätt att 
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interagera med omvärlden finns med från födseln och är en del av identiteten genom hela 

livet. Exempelvis kan detta yttra sig i att tjejer anses gilla att leka på ett visst sätt medan 

killar anses gilla att leka på ett annat. Ett annat exempel är att killar anses vara mer 

tävlingsinriktade medan tjejer är omhändertagande. Eftersom beteendet anses finnas 
naturligt i varje individ och utgör en del av identiteten går det inte att sluta vara tjej eller 

kille, kvinna eller man - det utgör ditt sätt att vara.  

I den socialkonstruktivistiska diskursen belyses normer som något som gör att vi beter oss 

på olika sätt. Dessa normer anses vara socialt konstruerade och därmed går de också att 
förändra. En sådan norm skulle kunna vara att tjejer gillar att dansa på fritiden och killar 

gillar att åka skateboard. Det finns inget som säger att en individ inte kan bryta dessa 

normer eftersom det inte anses vara något essentiellt. En tjej som gillar att åka skateboard 

skulle troligtvis förvåna någon från den biologiska diskursen. Men kanske skulle även 

socialkonstruktivisten förvånas och tycka att denna skateboardåkande tjej är en 
normbrytare. Enligt den socialkonstruktivistiska diskursen går det alltså att argumentera för 

att normer till viss del detereminerar vårt beteende eftersom det idag finns skillnader i hur 

en kvinna eller man, tjej eller kille bör bete sig men detta anses bero på normer, vilka är 

föränderliga i sin karaktär.  

Figur 3: Båda synsätten belyser hur vi formas till att bli män och kvinnor men genom helt olika 

förklaringsmodeller, därför utgör diskurserna ytterligheter på spänningslinjen. Från synsättet att det 

är biologin som determinerar vårt beteende till att det är styrt av normer.   
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5. ANALYS 
I detta avsnitt presenteras vår analys. Som vi beskriver i kapitlet Metod har vi strukturerat 
upp det empiriska materialet i ekvivalenskedjor och differentialkedjor. Dessa kedjor gav en 

bild av hur tjejer förstås inom planering genom att beskriva hur tjejer är respektive hur de 

inte är. Dessa kedjor har i sin tur organiserats i dess relation till de diskursiva spänningar vi 

identifierat. På så sätt går det att utläsa vilka sätt att tala om tjejer som dominerar inom 

planering, men också hur de förhåller sig till det diskursiva fältet. Kedjorna utgör ett 
analytisk verktyg och presenteras genom att betydelsefulla tecken tar plats i den löpande 

texten tillsammans med exemplifierande citat. Vi har identifierat tre diskurser som vi 

redogör för nedan.  

5.1 TJEJER SOM GRUPP 
Vi identifierade en spänning mellan att se på tjejer som individer och som social kategori, i 
analysen ville vi därför undersöka planeringens förhållningssätt till denna spänning. Det 

tydliggjordes snart att planeringen framförallt placeras inom ramen för att se tjejer som 

grupp men att det ändå finns en svag tendens till att röra sig mot att se tjejer som individer 

i och med att gruppen inte ses som helt homogen eller fri från undantag. Dock uttrycktes 

inte att gruppen tjejer var så pass heterogen att det övergår till att vara en samling individer. 
Genom att tala om en grupp medges att denna grupp har gemensamma beröringspunkter. 

Om gruppen inte anses ha några gemensamma beröringspunkter är det inte längre 

meningsfullt att tala om den. Därmed rör sig planeringen inom den socialkonstruktivistiska 

idén om sociala kategorier.  

5.1.1 TJEJER ÄR EN GRUPP  
Man inte ens, alltså, man har inte ens frågat, ställt frågan... Och det har inte jag 

heller. Jag har inte själv ställt den frågan, vad vill tjejerna ha? [...] Eehm, det är 

som att det varit en bortglömd grupp, eller ignorerad grupp, eller förbisedd grupp.... 
Informant 4, rad 213-217 

Till viss del talar planeringen explicit om tjejer som en grupp, vilket också är en 

nödvändighet för att använda könsdelad statistik. I citatet förklaras tjejer genom begreppet 

‘grupp’ men förklaras också vidare med ‘bortglömd’, ‘ignorerad’ och ‘förbisedd’. 
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[...] man har ju ändå någon ungefärlig bild så av vad som skulle attrahera 

tonårstjejer mer... Men det känns dels kul att få det bekräftat och det som vissa av 

dom sakerna som jag tänkte.

Informant 3, rad 745-747 

Tonårstjejer beskrivs i citatet ovan vara attraherade av vissa saker, något som dessutom kan 

anses vara förutsägbart. Att det just är förutsägbart tyder på att tjejer är en som grupp delar 
erfarenheter och intressen, alltså att individernas intressen kan sammanfattas eftersom de är 

så pass gemensamma. Därmed går det också att till viss del utläsa en idé om att 

grupperingen är positiv, det är användbart och meningsfullt att tjejer kan beskrivas som en 

grupp.  

5.1.2 INGEN HOMOGEN GRUPP 

Nää... och det... alltså det är väl det som är att jobba normkritiskt också. Att det 

finns ju alltid nån kille där som inte är intresserad av det så som dom andra är, 

eller så som alla tror att det förväntas... av... av dig att vara. 

Informant 1, rad 175-177 

Gruppen tjejer beskrivs dock inte till fullo som en essentiell grupp vars beteende är helt 

förutsägbart utan snarare att majoriteten av alla tjejer kan sägas bete sig på ett visst sätt men 

att det inte gäller alla utan att det finns undantag. Dessa undantag utgör på något sätt ändå 

individer, även om de är just undantag. I citatet nedan exemplifieras detta med att beskriva 

killar, men samma logik används för att förklara tjejer. Det vi kan se dock är att det oftare 
talas om killar just när det gäller undantag. 

[...] som det står i Boverket, eller ska vi fokusera på... bara på tjejer. Och vad är det 

som gör att det blir mer jämställt om vi bara fokuserar på tjejer [säger med skratt på 

rösten] och eeh… För det är ju inte säkert att alla killar är intresserade av att sporta 

och ta mycket plats liksom. Alltså det, allting är såhära... det är ju inte så himla 

svart och vitt så på det sättet. 
Informant 1, rad 443-446 

I och med att citatet ovan ifrågasätter huruvida fokus på tjejer ökar chanserna för 

jämställdhet går det att utläsa en idé om att inte alla tjejer har gemensamma erfarenheter av 

att exempelvis uppleva ojämställdhet. Därmed finns en mycket liten tendens inom 

planeringen att se gruppering som negativt eftersom det finns personer som avviker från 
gruppen, vilket kanske gör att dialogmetoden behöver ändras (från att enbart föra dialog 
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med tjejer till att tala med alla som upplever ojämställdhet till exempel). Det finns också en 

tendens till att vilja frångå att könskoda aktiviteter, exempelvis att ‘sporta’ och ‘ta mycket 

plats’ ses som aktiviteter för killar, eftersom det (kanske) finns killar som inte kan identifiera 

sig med detta.  

Figur 4: Planeringen talar generellt sett om tjejer som en grupp där olika aktiviteter eller 

erfarenheter kopplas ihop med kön, snarare än att aktiviteter och erfarenheter knyts till någon 

annan faktor. Samtidigt finns en ambition att inte tala om tjejer och killar som homogena grupper 

utan avvikelser. Det går att se en tendens att vilja upplösa dessa sociala kategorier och istället tala om 

individer, men detta är mycket undertryckt av synen på tjejer och killar som sociala kategorier.  

5.2 TJEJER ÄR INTE SOM KILLAR  
När planeringen ska beskriva tjejer görs det i stor omfattning i relation till killar. I 

spänningen mellan att ha och att sakna rör sig planeringen inom den psykoanalytiska 
diskursen där tjejer beskrivs sakna något som killar har. Det finns dock en motsättning i att 

tjejer beskrivs ha vissa essentiella egenskaper. 

5.2.1 RÄDDA TJEJER OCH SPONTANA KILLAR

Killar förklaras genom ord som ‘spontana’, ‘testa’, ‘bara gör något’, ‘inte så noga’. Tjejer 
däremot förklaras utifrån ord som ‘prestation’, ‘måste bli jättebra’, ‘ska vara ordentliga’, ‘ska 

vara duktiga’ och ‘försynta’.  

Tjejer liksom, nä det måste bli jättebra innan jag kan liksom, lämna ifrån mig 

detta, eller, jag måste bli duktig innan jag kan, att det är någon sånhär prestation, 

och att dom ehm, att den tröskeln för när man bara kan testa och göra något 

liksom, är mycket lägre för killar. 
Informant 3, rad 158-161 
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Genom citatet går det att utläsa en idé om att det är just att testa och göra något som ses 

som positivt, tröskeln är låg för killar men hög för tjejer att göra just detta och det anses 

beklämmande för tjejer. Som ett tankeexperiment går det att fundera kring hur det kunde 

ha formulerats annorlunda om det var tjejers egenskaper som premierades, till exempel om 
det ansågs positivt att inte lämna ifrån sig saker innan de är jättebra. Kanske hade det då 

talats om att killars förmåga till detta är låg. På så sätt noterar vi hur tjejer beskrivs sakna 

egenskaper som killar har, exempelvis saknar de förmågan att våga testa saker.  

[...] killar är mycket mycket mer bekväma med cykeln än vad tjejer är. Och [...] det 

här är ju lite deppigt men, att killar... ja men å jag vill cykla upp för en brant 

backe och jag vill bli svettig och det är, jag har en dyr sportcykel [...] Medan 

tjejerna kanske inte ens äger en cykel och är jätte... jätterädda för att någon ska se 

dom med cykelhjälm eller att dom ska se konstiga ut eller bli svettiga eller... aa, att 

det ska vara pinsamt så. 
Informant 1, rad 159-166 

Här talas det om tjejer och killar i kontexten cykling. Medan killar förklaras genom 
‘bekväma’ med att bli ‘svettiga’ förklaras tjejer som ‘rädda’ för att ‘ha cykelhjälm’ eller ‘bli 

svettiga’ eller att cykling ska vara ‘pinsamt’. Att denna skillnad finns ses som “deppigt” 

tolkar vi som att informanten anser att det är deppigt att killar är bekväma medan tjejer är 

rädda. Vidare går det att se att både tjejer och killar beskrivs ha ett förhållningssätt till att 

bli svettiga, killar har en förmåga att vara bekväma med att bli svettiga medan tjejer saknar 
denna förmåga (och blir därför rädda för att bli just svettiga). Även här går det att utläsa att 

tjejer framförallt saknar positiva egenskaper som killar har, vilket placerar planeringen inom 

den psykoanalytiska diskursen. 

5.2.2 KILLAR ÄR UPPFOSTRADE SÅ 

Planeringen rör sig även inom den psykoanalytiska diskursen gällande att förklara varför 

tjejers och killars beteende ser ut på detta vis. ‘Könsroll’ förklaras genom ord som ‘uppväxt’, 

‘uppfostran’ som leder till att tjejer ses som ‘passiva’, ‘åskådare’ och ‘ordentliga’ vilket sätts i 
ett motsatsförhållande till killar som ‘tar för sig’ och är ‘spontana’, ‘testar’ och ‘bara gör 

något’.  
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Utan det liksom handlar om socialt och kulturellt och liksom uppväxten [...] Alltså 

jag tror att det mycket har och göra med, nej men jag tänker såhär, killar eeh, dom 

är uppfostrade så, det har med hur vi ser på könsroller att göra, tjejer är 

fortfarande, alltså det är klart att det håller på att förändras men det går väldigt 

långsamt. 

Informant 3, rad 147-153 

Det går också att se socialkonstruktivistiska drag i denna syn på hur könsroller formas, 

nämligen att könsroll förklaras genom begrepp som ‘socialt’, ‘kulturellt’ och ‘förändras 

långsamt’. Medan den psykoanalytiska diskursen skulle se denna uppväxt som en “normal 

könsutveckling” kan socialkonstruktivisten blanda in möjligheten att förändra vad som ses 

som en normal utveckling, eller hur könsroller kan ändras. Att de kan förändras långsamt 
ser vi som ett sätt att uttrycka “tröga strukturer” vilket motsvarar den 

socialkonstruktivistiska förklaringen av normer. Planeringen talar om att det är just 

uppväxten och könsrollen som påverkar beteendet, det är inte så att det finns något 

essentiellt hos tjejer som gör att de vill bete sig på ett visst sätt.  

Det finns väl både tjejer och killar som ba vill hänga och liksom kolla på. Men när 

man liksom, om man mer ser att det är killarna som är ute och liksom gör, och så 

sitter tjejerna och kollar på, då är det liksom så, jag tror inte att det då bara 

handlar om att dom vill göra det… 
Informant 3, rad 142-145 

5.2.3 FÖRÄNDRA TJEJER 

Planeringen förklarar killar med begrepp som ‘gör’, i motsats till tjejer som ‘kollar på’. Även 

‘åskådare’ används som förklaring. Att ‘kolla på’ kan tolkas som att det inte ses som en egen 

aktivitet med ett eget värde, utan snarare som synonymt med ‘inte göra’. Återigen beskrivs 

alltså tjejer utifrån vad de inte gör i relation till killar. Detta uttrycks också i citatet nedan, 
genom viljan att förändra tjejernas beteende till att mer efterlikna killars som i att få tjejer 

mer ‘engagerade’. 

Och [kollegas namn] som jobbar där på fritidsgården, och har gjort i många många 

år, ser ju att tjejerna har mer passiv, [...] åskådande roll. I rätt så mycket av 

aktiviteterna. Och det har väl [kollegans pronomen] funderat på, och hur kan man 

få dom mer engagerade. 
Informant 4, rad 69-73 
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5.2.4 KANSKE ÄR KILLAR OCKSÅ LITE RÄDDA?  

Vi kan här utläsa en motsättning i planeringens syn på tjejer. Killar har tidigare beskrivits 
som aktiva och tjejer som passiva på ett sätt som vi tolkat som att passivitet inte ses som en 

egenskap med ett eget värde utan istället kan representera hur tjejer inte är aktiva. Därmed 

uppstår en motsättning när passivitet beskrivs som en positiv egenskap som tjejer har, ett 

synsätt som vi har svårt att placera på spänningslinjen.  

Eeh, att man kan välja. Vill man vara aktiv eller passiv. Och då tänker vi oss att 

passiv absolut inte bara är ett negativt ord, utan passiv kan vara vila, 

återhämtning, reflektion. Ehm, avstressande… 
Informant 4, rad 241-243 

Tjejer knyts till ‘passivitet’ som i sin tur knyts till ‘positivt’ (inte negativt).Vidare förklaras 

‘positiv passitivitet’ genom begrepp som‘vila’ ‘återhämtning’ och ‘reflektion’. Det dras här 

ingen parallell till killars beteende, men tidigare har dessa egenskaper inte knutits till killar 
(utom undantagsfall, de vi kallar normbrytare) utan bara tjejer. Tjejer beskrivs i relation till 

killar, men aldrig killar i relation till tjejer. Detta görs inte heller här, men det skulle kunna 

finnas en bakomliggande tanke att killar saknar förmåga att vila och reflektera till exempel. 

Som den psykoanalytiska diskursen klargör finns det ingen upplevelse av avsaknad hos män, 

utan enbart hos kvinnor. Män lider istället av kastrationsångest, att deras fallos (manlighet) 
skulle försvinna. Kanske kan kastrationsångesten vara en förklaring till mäns beteende och 

de karaktärsdrag som kopplas till män, det är att försaka sin manlighet att bete sig på 

samma sätt som tjejer. Materialet räcker dock inte för att utröna detta och planeringen 

skulle lika gärna kunna bottna i att tjejer här beskrivs ha egenskaper, vilket i så fall utgör en 

motsättning mot den generella synen på tjejer i avsaknad av egenskaper. 

Ehm, men om man tänker sig att tjejer kanske, att flickor utvecklas tidigare. Får 

bättre balans tidigare och sådär. Så... Ja, dom är ett steg före. 
Informant 4, rad 128-130 

Det finns dock en tydlig motsättning, tjejer beskrivs ha egenskaper, exempelvis ’balans’ som 

uttrycks i citatet, som dessutom ger dem en fördel gentemot killar. 
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Figur 5: Det dominerande sättet att tala om tjejer är i relation till killar. Främst på ett sätt som 

motsvarar den psykoanalytiska diskursen, men det finns också vissa biologiska beröringspunkter.  

 

5.3 TJEJER SKA VARA

I spänningen mellan att se kön som något av biologin determinerat eller skapat av normer 

placerar sig planeringens sätt att tala om tjejer främst inom idén att kön skapas genom 
normer. Detta synsätt är dock inte helt entydigt, det finns vissa drag av biologisk 

determinism i planeringens sätt att tala om tjejer.  

5.3.1 TJEJER OCH KILLAR ÄR OLIKA 

I hur planeringen talar om tjejer syns en biologisk determinism. Tjejer förklaras till exempel 

genom ’utvecklas tidigare än killar’, ’ett steg före’ vilket leder till att de har bättre ’balans’ 

och ’styrka’ än killar. För att ta tillvara på dessa egenskaper som tjejer har, tack vare biologin, 

menar planeringen att aktiviteter som ‘klättring’ och ‘hänga i knävecken’ är sätt att “planera 
för tjejer”. Genom ‘klättring’ och ‘volträcke’ kan tjejer nämligen ‘ta plats’ och ‘känna sig 

grymma’ i det offentliga rummet. Beskrivningen sammanfaller med den biologiska 

diskursens idé om att tjejer från födseln har med sig vissa egenskaper som gör att de beter 

sig på ett visst sätt. Genom tjejers fysiska utveckling får de vissa egenskaper som i sin tur 

leder till preferenser gällande aktiviteter.  

5.3.2 KÖNSROLLEN 

Den dominerade synen inom planering är dock att tjejer och deras beteende styrs av 

normer. Exempelvis talas det om ’könsroll’ eller ‘stereotypa roller’. ’Könsroll’ förklaras som 
skapad ur ’traditioner’ som i sin tur knyts till ’vattna blommor’, ’sköta hemmet’ och ’lägre 

lön’. Sättet att tala om tjejer med dessa begrepp belyser att deras beteende styrs av normer, 

det talas explicit om könsrollen, stereotyper och att tjejer ska leva upp till en roll.  
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[…] det har med hur vi ser på könsroller att göra, tjejer är fortfarande, alltså det är 

klart att det håller på att förändras men det går väldigt långsamt. Att tjejer ska va 

ordentliga och duktiga, eeh. Ja, lite mer försynta, sen finns det ju alltid undantag 

såklart. 
Informant 3, rad 152-154 

I citatet ovan kan undantagen som nämns tolkas visa på en vilja att lyfta fram tjejer som en 
icke-homogen grupp. Tjejer anses formas av normer men samtidigt erkänns att inte alla 

behöver följa dessa normer. Citatet visar på en vilja att inte negligera dessa normbrytare.  

‘Könsroll’ förklaras också genom att tjejer ska ‘prestera’ och vara ‘försynta’, ‘passiva’ och 

‘åskådare’. ‘Prestation’ förklaras vidare genom att tjejer ska vara ‘ordentliga’, ‘duktiga’ och att 
de ‘vill bli jättebra’ vilket i sin tur leder vidare till att de vill ‘testa avsides’ i motsats till att gå 

ut på en ‘traditionell plan’ direkt. ‘Traditionell plan’ förklaras som ‘fotbollsplan’ och 

‘basketplan’. Könsrollen beskrivs som något som ’förändras långsamt’ och förklaras bero på 

aspekter som ’uppväxt’, ’kulturellt’, ’socialt’ eller ’uppfostran’. Planeringen talar om att tjejer 

ska vara på ett visst sätt, vilket indikerar att det handlar om normer som tjejer ska leva upp 
till. Vidare förtydligas att det handlar om normer och inte något determinerande genom att 

förklara att dessa kan förändras, samt att det beror på sociala och kulturella aspekter. 

Könsrollen styr alltså inte tjejers preferenser utan deras beteende. Den utgör en ram för vad 

som är “okej” att göra eller vara som tjej vilket kan ses som begränsande för tjejer.  

5.3.3 TJEJDOMÄNER OCH KILLDOMÄNER 

Tjejer beskrivs också som ’ifrågasatta’ och ’självmedvetna’ i förhållande till ’utseende’ och 

’kropp’. De är ’rädda för att se konstiga ut’, tycker det är ’pinsamt’ att ’svettas’ och att ha 
’cykelhjälm’. ’Ifrågasatta’ förklaras också genom ’vill höra ihop’ och ’inte sticka ut’ samt 

‘grupptryck’. Denna beskrivning av tjejer sammanfaller med att de finns tydliga domäner 

för vad tjejer och killar vill göra, eller gör. Dessa tjejdomäner är ’bibliotek’, ’ridning’, 

’kulturskola’ och ’lekaktivitet’ som ’studsmatta’, ’dans’ och ’pingis’. Killdomänerna utgörs av 

’idrott’ som ’basket’, ’traditionella planer’ och ’fotboll’ men även av ’cykling’ och 
’fritidsgårdar’ som innefattar aktiviteter som ’biljard’, ’skate’ och ’pingis’. Att pingis både 

beskrivs som en killdomän och en tjejdomän visar på att alla aktiviteter inte enbart knyts 

till ett kön, något som kan tolkas som att det finns könsneutrala aktiviteter.  

Att dom flesta befintliga motionsytorna mer är planerade för killar [...] Fastän tjejer 

kan använda dom så är det, ja men det är alltid mer killar som gör det! 

Informant 3, rad 105-108 
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tänk […] om en grupp tjejer plötsligt skulle börja, ehm, springa med bollar och 

[…] såntdär. Alltså egentligen, vad är det som hindrar det? Det är ju ingenting... 

Varför har det blivit så? 
Informant 4, rad 140-142 

Sen finns det ju jättemånga tjejer som idrottar, sportar, tränar, men eeh [...] om 

man tänker en traditionell plan. Så är det så mycket att man ska gå ut, och ta den 

här platsen, eeh. Och då är det många tjejer som inte känner sig lika säkra i det. 
Informant 3, rad 124-127 

Planeringen talar om aktiviteter som killar gör men beskriver sedan att tjejer också kan 

’idrotta’ eller ’cykla’, de är bara inte lika ’bekväma’ att ’ta plats’ inom dessa domäner, 

speciellt inte på en ‘traditionell plan’. På så sätt går det att utläsa en idé om att tjejers och 

killars intressen kanske inte skiljer sig så mycket åt, utan att det är frågan om att ta plats 
som begränsar tjejer i det offentliga rummet. Normen att tjejer inte ska ta plats hindrar dem 

från att göra icke-normativa aktiviteter som de kanske egentligen gillar. Vi tolkar alltså 

“ingenting” i det andra citatet som ett sätt att beskriva normer. Normer är egentligen 

ingenting men ändå styr de vårt beteende.  

5.3.4 KILLAR SOM BETER SIG SOM TJEJER

På samma sätt som planeringen beskriver att det finns tjejer som gillar att göra en aktivitet 

som anses normativ för killar finns också en tydlig idé om att alla killar inte gillar att göra 
dessa “killiga” aktiviteter. 

Sen är ju vårt mål att få ut tjejerna. Och... [kollegas namn] har även som mål att 

få ut dom stillasittande datapojkarna. Också... 
Informant 4, rad 530-531 

[…] det finns ju alltid nån kille där som inte är intresserad av det så som dom 

andra är, eller så som alla tror att det förväntas... av... av dig att vara. 
Informant 1, rad 175-177 

Citaten exemplifierar hur planeringen ser att det finns ett normativt sätt som killar är på, 
men att det i detta sätt inte finns någon essentialistisk idé som är allmängiltig för alla killars 

beteende. Istället hänvisas det till att det handlar om förväntningar på hur du bör bete dig 

om du är kille. Detta sätt att tala om tjejer och killar rör sig också inom den 
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socialkonstruktivistiska diskursen, med en syn på att deras beteende skapas genom normer. 

Planeringen talar i stor utsträckning om killar när det gäller att exemplifiera avvikande 

beteende, det verkar mer problematiskt med avvikande killar än avvikande tjejer (tjejer som 

inte är passiva till exempel). Planeringen verkar se tjejer och “stillasittande killar” som de 
problematiska grupperna men också att dessa killar har mer gemensamt med tjejer än andra 

killar, att de är lika exkluderade. Därmed antyds att det inte är killar i sig som är 

exkluderande utan att de manliga idealen exkluderar individer. 

5.3.5 MANLIGA IDEAL OCH MARGINALISERADE TJEJER 

Tjejer beskrivs av planeringen som att de ’marginaliseras’ i det offentliga rummet, de 

’känner sig inte välkomna’, det är ’farligt och ’läskigt’, tjejer kan inte ’vara ute sent själva’, de 

’begränsas’ i det offentliga rummet. ’Läskigt’ kopplas ihop till att ’trygghet’ och ’belysning’ 
anses vara viktiga åtgärder för den fysiska planeringen. Att tjejer ’inte känner sig välkomna’ 

förklaras genom att det offentliga rummet präglas av en ’manlig norm’ som även syns 

genom att ’motionsytor är planerade för killar’. Den ’manliga normen’ beskrivs också som 

sprungen ur ’militära ideal’ som manifesteras genom ’torget’. Tjejer kopplas ihop med vad 

som kan beskrivas som torgets motsats, ‘organiska former’. Att tjejer ’marginaliseras’ 
beskrivs också i relation till ’planeringen’ där de är ’bortglömda’, ’förbisedda’ och 

’ignorerade’.  

Alltså i allmänhet i det offentliga rummet är ju tjejer mer marginaliserade. Alltså, 

eller det är ju... det är så man pratar om det hela tiden.

Informant 1, rad 244-245 

Att förklara tjejers agerande i det offentliga rummet genom att hänvisa till att de är 
marginaliserade innebär att planeringen hänvisar till sociala fenomen som begränsar 

individers handlingsutrymme. Sociala fenomen går att härleda til l den 

socialkonstruktivistiska diskursen. Att understryka att “det är så man pratar om det” 

förtydligar att det finns en socialkonstruktivistisk idé bakom uttalandet, alltså en idé om 

språkets betydelse. Det återknyter också till idéerna om att den manliga normen är 
begränsande. 

5.3.6 NORMKRITIK?  

Det gick även att se en önskan om att komma bort från normerna kring kön. Det talades 
om att bryta ‘traditionella och invanda mönster’ som är kopplade till kön, att inte ‘späda på 

myter’ om hur tjejer är eller att arbeta ‘normkritiskt’. Dock framkom att Boverket haft en 

styrande roll, som upplevdes begränsande i fråga om att arbeta normkritiskt. 
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I ansökan så tror jag att Boverket beskriver det som för eehm... unga flickor och 

pojkar eller nåt såntdär så. Och det har varit en diskussion genom hela arbetet 

såhära. Vänder vi oss bara till tjejer för att det är typ mer feministiskt eller jämställt 

eller... Eller vänder vi oss bara till eeh... Eller liksom vänder vi oss till båda? Jobbar 

vi normkritiskt eller jobbar vi med jämställdhet eller jobbar vi eeh aa... Alltså... aa, 

är det feministisk eller är det liksom.. Det var.. vi har haft jättemycket diskussioner 

om det. Och vi ville ju jobba normkritiskt. 
Informant 1, rad 106-111 

Det som framförallt kan sägas angående att arbeta normkritiskt är att planeringen inte 

uttrycker någon vilja att problematisera könsbegreppet i en vidare mening. Planeringen 
verkar istället befinna sig inom ett synsätt där det är viktigare att synliggöra och vara 

medveten om normer, och kanske till viss del ifrågasätta dem, än att aktivt bryta dem 

genom att arbeta med normkritik som ett centralt begrepp i jämställdhetsprojekt.  

Figur 6: Diskursen befinner sig inom det socialkonstruktivistiska synsättet att tjejer styrs av normer, 

trots att det finns tendenser av biologisk determinism.  
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6. DISKUSSION 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur planeringen konstruerar tjejer i jämställdhetsprojekt 
genom att se vilka idéer om kön som återfinns. Vidare ämnar uppsatsen diskutera vad eller 

vem som exkluderas och inkluderas i dessa projekt genom att i analysen synliggöra vilka 

utgångspunkter om kön som planeringen antar. Det är dessa diskussioner som berörs i 

avsnittet, men vi inleder med en kort diskussion kring vårt tillvägagångssätt.  

Vi kan konstatera att vald metod och teoretisk utgångspunkt har gett oss verktyg för att 

besvara uppsatsens frågeställning. Samtliga informanter uppgav sig vara kvinnor då vi i 

början av intervjuerna bad dem uppge sin ålder samt kön och befattning. På grund av att 

uppsatsen berör kön och dess betydelse finns det en relevans i att kommentera faktumet att 

alla informanter var kvinnor. Vi intervjuade tjänstemän som haft en betydande roll i 
projektet och vars yrke har en tydlig koppling till planering. De som uppfyllde dessa 

kriterier var kvinnor, åtminstone de som arbetade på kommunerna som vi kontaktade. 

Eftersom ett eget intresse för jämställdhetsfrågor ofta var avgörande för vem som gjordes 

ansvarig för projekten kan detta tolkas som att det framförallt är kvinnor som vill driva 

jämställdhetsprojekt inom planering. Vi intresserar oss dock inte för att förklara varför 
planeringen talar om tjejer på ett visst sätt, därför gör vi ingen vidare analys kring huruvida 

informanteras könstillhörighet påverkade resultatet på något sätt. 

Som tidigare nämnt var testintervjun till stor hjälp för de efterkommande intervjuerna. 

Genom lärdomar från testintervjun kunde vi identifiera svårigheter med metoden som 
hjälpte oss fördjupa de enskilt genomförda intervjuerna och hitta till det öppna samtalet 

som gav utförliga svar. Trots förberedelserna upplevdes intervjuerna ändå i viss mån 

otillräckliga. Vi upptäckte i efterhand flera tillfällen där vi önskade att vi följde upp 

informantens svar. Det hade kunnat vara till vår fördel att intervjuerna genomförts med två 

medarbetare från respektive projekt, för att skapa ett ledigt, mer diskuterande samtal och 
därmed ge ett fylligare material. 

Vi ser att diskursen Tjejer som grupp framförallt rör sig inom den socialkonstruktivistiska 

diskursen. Uppfattningen är generellt sett att tjejers beteende beror på sociala strukturer. 

Det finns också en generell uppfattning om att tjejers preferenser och intressen inte skiljer 
sig så mycket från killars. Istället är det möjligheterna att få utrymme i det offentliga 

rummet och att ta plats som framförallt förklaras orsaka hur killar och tjejers beteende 

skiljer sig åt. Det finns vissa motstridigheter i det empiriska materialet som kan visa på 

konflikterande ståndpunkter inom diskursen. Som vi nämnde i inledning präglas 
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jämställdhetsbegreppet av generella, svepande formuleringar som ger utrymme för många 

tolkningar. Jämställdhet talas dock i princip alltid om som jämlikhet mellan könen eller lika 

villkor för både tjejer och killar. Det är också denna uppfattning som vi ser som mest 

väletablerad inom planeringen, vi menar till och med att den är hegemonisk. Att 
jämställdhetsarbete inom planering utgår från uppdelningen i två sociala kategorier verkar 

vara svårast att frångå, eller så saknas vilja att göra detta, kanske för att det är ett av få sätt 

att definiera jämställdhet som är både tydligt och väletablerat.  

Planeringen kategoriserar alltså människor i tjejer och killar (eller eventuellt tjejer, killar och 
“undantag”). Det dominerande synsättet är att dessa grupper utgör “alla” men att en bör ha 

en öppenhet inför att det alltid finns människor som avviker. Hur killar som avviker kan 

“hanteras” talas en del om. Exempelvis kan killar som inte följer den manliga normen 

arbetas med på samma sätt som tjejer, eftersom dessa grupper anses ha fler gemensamma 

nämnare än “undantagskillarna” har med killar som följer den manliga normen. Utöver 
detta verkar utgångspunkten dock vara att de sociala kategorierna killar och tjejer är 

tillräckliga. Vi vill framföra en kritik mot denna syn på könstillhörigheter i en binär 

uppdelning. Huruvida det finns andra könstillhörigheter, eller vilken poäng det finns med 

att dela upp människor i tjejer och killar över huvud taget, är en diskussion som lyser med 

sin frånvaro. Det verkar finnas en inställning att könskategorisering medför en 
exkluderingsproblematik, men vi ser inga arbetssätt som kan anses vara en strategi för att 

fånga upp dessa avvikare, normbrytare. Likt den kritik som tredje vågens feminism framför 

riktad mot andra vågens feminism (Snyder 2008: 179) vill vi föra fram dessa frågor i ljuset. 

Det personliga narrativet saknar utrymme i planeringen. I en tid där människor upplever 

sig ha allt fler identiteter, eller att identitet har många dimensioner, är det inte säkert att de 
grupperingar som planeringen använder innebär att dessa personer har gemensamma 

erfarenheter (Snyder 2008: 176). Vi ser att planeringen till viss del problematiserar dessa 

frågor, att könskategoriseringen är begränsande, men ändå verkar problematiken i stor 

utsträckning ignoreras (eller så upplevs den som olöslig).  

Det finns alltså en viss känslighet hos planeringen inför att det kan finnas människor som 

avviker från hur tjejer och killar anses vara, framförallt i form av att avvikande killar kan ses 

som lika exkluderade som tjejer. På så sätt går det att utläsa en idé om att det är den 

manliga normen som verkar exkluderande. I enlighet med feministisk teori är det 

könsmaktsordningen som präglar maktrelationer mellan människor, alltså att kvinnor 
underordnas män (Rönnblom 2002: 5). Men vi har också diskuterat hur 

könsmaktsordningen kan ses som föränderlig och har utvecklats från att tala om 

“kvinnofrågor” till att tala om frågor som rör genus (en utveckling som återigen går mot att 
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använda begreppet kön på det sätt som kön och genus tillsammans används idag) 

(Rönnblom 2002: 5). Det finns alltså en tanke om att fler kan beröras av kvinnans 

underordning än kvinnor, exempelvis gällande tanken att det feministiska arbetet kanske 

bör överge att arbeta för “kvinnan” men inte för den sakens skull överge kvinnorna 
(Carlsson Wetterberg 2004: 145). Vi tycker oss se dessa idéer i planeringen. Det är inte bara 

tjejer som förtrycks och saknar makt i det offentliga rummet, utan förtrycket menar vi kan 

härledas till den kvinnliga normen. Att som kille bete sig som en tjej utgör en grund för 

begränsning och avsaknad av makt. På så sätt kan könsmaktsordningen appliceras snarare 

på kvinnlig och manlig norm än på kvinnor och män, eller tjejer och killar.  

Det är den manliga normen som premieras, vilket planeringen till stor del visar på genom 

att det uttrycks en vilja att tjejers beteende ska förändras för att efterlikna killars. En del av 

resonemanget, att tjejer ska ges möjlighet att bete sig på andra vis för att de idag är 

begränsade (alltså saknar en frihet som killar har) ser vi inte som ett sätt att premiera 
manligt beteende. Detta visar snarare på en ambition att frigöra tjejer från förtryck. 

Exempelvis att tjejer inte ska avstå att cykla för att de är rädda för att de ska bli svettiga visar 

på hur tjejer kan ges en frihet som de idag saknar, men som i sig inte uttrycker att tjejer ska 

börja cykla mer. Att tjejers beteende ska förändras i form av att det vore önskvärt att de inte 

ska vara passiva eller ordentliga kan problematiseras. Även dessa önskningar kan tänkas 
bottna i en vilja att skapa fler möjligheter för tjejer. Det går också att utläsa en idé om att 

tjejers beteende ses som ett problem och därför bör förändras, vilket kan jämföras med att 

killars beteende sällan talas om i termer av förändring. Vi kan läsa in tankar kring att killar 

ibland anses ta plats framför tjejer vilket påverkar tjejer negativt, men det förs ingen explicit 

diskussion kring hur killars beteende kan förändras - att jämföra med hur ofta det går att se 
en vilja att tjejers beteende förändras.  

Att tala om sociala kategorier av tjejer och killar och planera efter dessa gruppers intressen 

och behov exkluderar de som inte identifierar sig med dessa grupper. Det finns även en risk 

att befästa normer kring dessa grupper genom att utgå från deras intressen och behov i 
planeringen. Analysen visar att denna problematik är närvarande i planeringen. 

Jämställdhetsprojekten tar avstamp i en vilja att öka tjejers aktivitet i det offentliga rummet. 

Planeringen tolkade uppgiften som att försöka skapa platser där tjejer ville vara, kunde 

känna ägandeskap och gavs utrymme i det offentliga rummet. För att skapa dessa platser 

användes dialog som metod. I dialogerna framkom att tjejerna ofta önskade aktiviteter som 
stämde överens med planeringens normativa bild av vad en tjej är, exempelvis att dansa eller 

“hänga”. Å ena sidan ansågs dessa saker vara deppiga och bidra till den rådande 

ojämställdheten. Men å andra sidan fanns en vilja att låta tjejer önska vad de ville ha utan 
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att lägga någon värdering i önskemålen. Att analysera huruvida de var könsstereotypa ansågs 

inte relevant.  

Problematiken känns igen i Larssons forskning (2005: 222) som lyftes fram i inledningen. 
Det vill säga att planeringen riskerar att befästa rådande ojämställdhet genom att planera 

efter dagens situation och tjejer önskemål. Samtidigt riskerar planeringen att negligera tjejer 

om en utgångspunkt tas i ett framtida, mer jämställt samhälle utan könsstereotyper. Av 

analysen går att utläsa att planeringen står fast vid att tjejer är en marginaliserad grupp i det 

offentliga rummet. Det finns ett tydligt fokus på att förmedla en plats som tjejer kan känna 
att de äger. En plats där de kan känna trygghet och få “glänsa” i det offentliga rummet. 

Könsnormer riskeras att befästas på kort sikt, men vi tycker oss kunna utläsa en tanke om 

att denna arbetsmodell kan få en positiv effekt längre fram. Om tjejer ges arenor som de 

känner sig bekväma på kan det leda till att tjejer i framtiden vågar ta mer plats i det 

offentliga rummet. En slutsats som går att dra är att problemet inte är att tjejer inte gillar 

att göra sådana aktiviteter som killar gör. Problemet tycks istället vara att tjejer inte vågar ta 

plats på dessa arenor. Att skapa platser i det offentliga rummet som tjejer känner att de äger 

fungerar därmed som en strategi för att planeringen i förlängningen ska kunna ge tjejer mer 

utrymme som främst utgår från en ambition om att få tjejer att känna sig säkra och 

välkomna.  

Vi kan konstatera att det enbart finns små tendenser till att se till individen framför tjejer 

och killar som grupp inom planeringens sätt att tala om kön. Boverket har påverkat detta 

tankesätt i projekten som fått beviljat stöd för sina projekt genom förordningen (SFS 

2013:1102) om jämställda offentliga miljöer. För att beviljas stöd måste det i ansökan 
redogöras för hur projektet ska bidra till en jämställd offentlig miljö där tjejer och killars 

intressen och behov beaktas. Att utgå från grupper om tjejer och killar var därmed 

oundvikligt. På så sätt påverkade och begränsade Boverket vilka utgångspunkter 

kommunerna kunde anta i sina projekt. Eftersom Boverket genom förordningen satte upp 

en ram för dessa jämställdhetsprojekt hade det varit intressant att studera myndighetens roll 
för projektens utfall, hur en beskriver problem och motiverar att ens projekt bidrar till 

jämställdhet, det vill säga inte enbart skapar en plats som ser till det ena könets intressen 

och behov. Boverket utgör en del av hur planeringen konstruerar tjejer och detta skulle 

kunna ha bidragit till att kommuner som velat jobba med jämställdhetsprojekt med en 

icke-binär utgångspunkt begränsas. Om arbetet med denna uppsats hade kunnat fortskrida 
vore intervjuer med Boverket en bra utgångspunkt för att förstå hur samspelet mellan dem 

och kommunerna ser ut. Därmed hade vi kunnat få en mer fullständig bild av hur 

planeringen konstruerar tjejer. 
 53



7. AVSLUTNING 
I detta avsnitt sammanfattas resultatet av vår undersökning och vår frågeställning besvaras. 
Hur konstrueras tjejer i jämställdhetsprojekt inom planering? Vår analys visar att det finns 

tre diskurser, alltså tre sätt som planeringen talar om tjejer. Planeringen talar om tjejer som 

en grupp, det vill säga att tjejer har gemensamma erfarenheter som gör att de kan talas om 

som en grupp även om denna grupp till viss del anses vara heterogen samt ha undantag. 

Vidare talar planeringen om att tjejer inte är som killar är, att tjejer till stor del saknar 
positiva egenskaper som killar har. Detta anses begränsa tjejer och det finns en idé om att 

tjejers beteende borde förändras för att efterlikna killars. Slutligen talar planeringen om att 

tjejer ska vara på vissa sätt, tjejers beteende styrs av samhälleliga normer som uttrycker 

förväntningar på hur tjejer ska vara och bete sig, vilka är svåra men inte omöjliga att bryta.  

I diskursen Tjejer som grupp ser vi enbart små tendenser till att se tjejer som individer med 

olika erfarenheter snarare än en grupp med gemensamma erfarenheter. Att tjejer ses som en 

grupp uttrycks ofta explicit, till exempel i könsdelad statistik eller med utgångspunkt i 

uppfattningen att tjejer är en marginaliserad och förbisedd grupp i planeringen. Det går 

också att utläsa en idé om att planeringen ser social kategorisering som något positivt. 
Genom att tjejer kan ses som en grupp går det att ta reda på (och till viss del också 

förutsäga) vilka intressen och behov tjejer har och därmed också möta dessa. Det finns dock 

en tendens till att grupperingar ses som något problematiska i och med att det finns 

undantag, vilka då kan ses som individer som står utanför gruppen, men det verkar också 

ses som ofrånkomligt att avstå att kategorisera människor efter kön (killar och tjejer) i dessa 
jämställdhetsprojekt. Denna diskurs visar hur planeringen befinner sig inom den 

socialkonstruktivistiska diskursen. Vi ser alltså att det råder hegemoni inom planering att 

människor indelas i sociala kategorier snarare än att ses som individer, synsättet är i princip 

helt outmanat.  

När planeringen talar om tjejer är utgångspunkten ofta killar och hur killar beter sig. 

Utifrån dessa beskrivningar av hur killar är konstrueras tjejen som en motpol, alltså att tjejer 

inte beter sig som killar. Detta kan förklaras som ett sätt att tala om tjejer i avsaknad av 

någonting som killar har. Ett konkret exempel är att killar tar plats, det gör inte tjejer. Det 

är alltså både hur tjejer förklaras i relation till killar och att tjejer talas om i negationer som 
definierar diskursen. Killar beskrivs på ett självständigt sätt, alltså inte i relation till tjejer. 

Dessutom går det ofta att utläsa en idé om att tjejers beteende bör förändras för att i högre 

grad efterlikna killars. Den psykoanalytiska diskursen har en stark förankring i hur kvinnan 

anses sakna något som mannen har, och att detta både präglar mäns och kvinnors beteende 
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men också hur de förhåller sig till varandra. Därmed ser vi hur diskursen Tjejer är inte som 

killar rör sig inom en psykoanalytisk syn på kön. Även i förklaringsmodeller till tjejers och 

killars olika beteenden, framförallt varför tjejer inte beter sig som killar (exempelvis varför 

tjejer inte tar plats), ser vi att planeringen rör sin inom den psykoanalytiska diskursen 
genom att uppväxt och uppfostran anses centralt. Det finns dock tendenser till 

motsättningar inom diskursen, framförallt att tjejer ibland talas som att de har vissa 

egenskaper - ibland även att de har saker som killar saknar. Det kan till exempel vara att 

tjejer utvecklas tidigare och därför får bättre balans och styrka än killar. Det finns alltså en 

liten början till en konflikt, men det går ändå att konstatera att planeringen befinner sig 
inom den psykoanalytiska diskursen i och med att den talar om tjejer som i avsaknad av 

någonting som killar har.  

Planeringen rör sig inom den socialkonstruktivistiska diskursen, så även gällande synsättet 

att tjejers beteende präglas av normer. Planeringen förklarar tjejer utifrån begrepp som 
könsroll och stereotyp, alltså att det finns samhälleliga normer som dikterar hur tjejer ska 

vara och bete sig. Planeringen talar ofta om att killar “är” medan tjejer “ska vara”, vilket vi 

anser tyder på att det upplevs som att det finns fler normativa krav på tjejer. Tjejer beskrivs 

ofta gilla vissa aktiviteter eller ha vissa intressen men det finns ett tydligt avståndstagande i 

att se tjejer som en homogen grupp. Det talas ofta om undantag eller så nämner 
informanterna att de generaliserar när de talar om tjejer på detta sätt. Det förs också ett 

resonemang kring hur tjejer gillar, eller åtminstone kan gilla, samma saker som killar men 

att det kan vara svårt att ta plats i det offentliga rummet för att få utöva dessa aktiviteter och 

att det är denna problematik som leder till att tjejer är passiva. Planeringen ser alltså inte 

bara utbudet i det offentliga rummet som begränsande för tjejer, alltså att den manliga 
normer styr utbudet av aktiviteter, utan också att tjejer styrs av normer som handlar om att 

inte ta plats. Det finns dock vissa motstridiga idéer om tjejer som biologiskt determinerade i 

form av att tjejer anses ha andra fysiska förutsättningar än jämnåriga pojkar under delar av 

uppväxten. Exempelvis bra balans och styrka som gör tjejer bra på att klättra anses vara 

fysiska fördelar för tjejer. I viss utsträckning tar planeringen fasta på att det går att planera 
“till fördel för tjejer” genom att notera dessa fysiska övertag och ge utrymme för aktiviteter 

som tjejer är “naturligt bra på” (eller kanske snarare bättre än killar på). Här noterar vi alltså 

att diskursen Tjejer ska vara rör sig inom den biologiska diskursen, men att tala om tjejer 

kopplade till normer och föreställning om hur de ska vara är det dominerande synsättet 

inom diskursen.  

I diskussionen konstaterar vi att planeringens låsning till att dela upp människor i 

könskategoriseringar i form av killar och tjejer utgör en begränsning för hur inkluderande 
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jämställdhetsarbetet kan vara. Dessutom framför vi viss kritik mot att planeringen verkar 

eftersträva en förändring av tjejers beteende utan att till fullo problematisera hur killar (som 

följer den manliga normen) kan, eller kanske bör, förändras. Vidare ser vi hur Boverkets 

ramar för projektstödet påverkade projekten. Att även intervjua medarbetare från Boverket 
hade varit ett intressant tillägg till vår undersökning. Avslutningsvis vill vi uppmuntra en 

utveckling av jämställdhetsprojekt inom planering åt en mer normkritisk inriktning för att 

projekten ska ha större chans att vara inkluderande för fler individer. Annars riskerar 

planeringen att fortsatt exkludera de som saknar utrymme i det offentliga rummet idag. 
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