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Abstrakt 

Idag så anser många att vi har ett samhälle där mannen har vissa privilegier kvinnan 

inte har och att detta är orättvist, andra menar att det är ganska jämställt och att 

skillnaderna mellan könen inte är så stora. Jämställdhet är ett begrepp som 

uppkommer i många diskussioner och används flitigt i olika styrdokument för att 

skapa en bra miljö för alla människor. Intresset för debatter gällande kvinnors 

rättigheter och villkor har ökat de senaste åren. I bland annat politiska debatter kan 

vi höra om exempel som att kvinnor är underbetalda inom sina yrken. Därför har det 

väckt vårt intresse till att undersöka hur killar som går i gymnasiet talar om 

jämställdhet, feminism och normer. Vi vill ta reda på hur dagens gymnasiekillar 

resonerar angående dessa ämnen eftersom dessa killar är och kommer att vara en del 

av vårt samhälle i framtiden och deras syn på jämställdhet, feminism och normer 

kommer att påverka utvecklingen till ett mer jämställt samhälle. Vi använder oss av 

gruppintervjuer där vi intervjuar fyra olika grupper med fyra personer i varje grupp. 

Under studiens gång så identifierar vi återkommande mönster i materialet. Dessa 

teman analyserar och diskuterar vi för att få en djupare och bredare förståelse av hur 

killar i gymnasieåldern diskuterar kring jämställdhet samt kopplingen mellan 

jämställdhet och feminism. Förutom feminism kopplat till jämställdhet går vi även in 

på vad för sorts påverkan normer i samhället har samt vilka roll(er) könen förväntas 

inta, enligt informanterna. De teoretiska begrepp vi använder oss av är norm, 

jämställdhet, och feminism. 

Nyckelord 

Jämställdhet, Feminism och Normer.  



Förord 

Det har spenderats mycket tid och energi på denna studie, många timmar har gått åt 

att förstå informanternas tankar och deras verklighet. Vi vill tacka alla informanter 

som har medverkat i studien och låtit oss komma nära för att få ett djupare förståelse 

för deras tankar om jämställdhet. Vi är er evigt tacksamma eftersom utan er hade 

detta varit omöjligt. Vi vill även tacka för alla skratt och roliga dialoger. 

Vi vill även tacka vår handledare Lisa Guntram som under hela processens gång varit 

ett stöd och hjälpt oss med konstruktiv kritik, samt för visat engagemang. 
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Inledning 

Kvinnors rättigheter har alltid varit ett ämne som debatterats i olika sammanhang. 

Jämställdhet har varit ett begrepp som ofta uppkommit i debatter inom politiken, det 

kan handla om jämställdhet på platser som skola, jobb eller generellt i vardagen. 

Jämställdhet på dessa olika platser berör alla, elever som lärare, arbetstagare som 

chefer. 

Det var efter sextiotalet som fokuset på jämställdhet blev stort och politikerna 

engagerade sig mer, det satsades även mer pengar.1 På senare år har fokuset riktat sig 

mer och mer mot kvinnor och deras rättigheter och villkor. Det talas bland annat om 

att kvinnor är underbetalda, att kvinnor inte har samma rättigheter som män, och att 

de inte besitter samma makt. Därför anser vi att det är viktigt att undersöka hur unga 

män tänker, talar och ser på utvecklingen av ett mer jämställt samhälle. 

Under vår uppväxt har vi dagligen blivit upplysta om hur viktigt det är att män och 

kvinnor blir mer jämlika. Tyvärr är vi inte riktigt där än. 

Genomslaget för kvinnor blev kvinnorörelsen som bedrev kampen för kvinnors 

rättigheter och för cirka hundra år sedan fick de rösträtt. Sverige har i drygt femtio år 

bedrivit en jämställdhetspolitik för att skapa rättvisa mellan könen. Dock är det inte 

förrän början av 2000-talet som feminismen växer sig stor när partierna börjar prata 

om det allt mera i olika debatter. Begreppet har på senare år sammanfattat kampen 

om ett jämlikt samhälle mellan könen. Skillnader mellan de olika könen har alltid 

funnits med oss, på alla platser, och reproduceringen av könsskillnader sker 

omedvetet och ständigt. 

Det är viktigt att utföra undersökningar som hjälper oss att förstå vad för sorts brister 

vårt samhälle har, eftersom att vi måste sträva efter en mer jämlik värld. För att 

kunna göra det måste vi bland annat undersöka hur killar ser på jämställdhet och hur 

de för samtal kring begrepp kopplat till jämställdhet. 

Könsteoretiker har uttalat sig om att en människa inte föds manlig eller kvinnlig, 

människan föds med en kropp som har yttre karaktärsdrag och genom detta skapar 

omgivningen sig en uppfattning om det är en tjej eller kille.2 Därför blir det intressant 

att se hur unga män ser på feminism och jämställdhet eftersom att de har en roll i 

utvecklingen kring jämställdhet mellan könen. 

 

                                                   
1 Rönnblom, Malin. Vad är problemet? Konstruktioner av jämställdhet i svensk politik. Tidskrift för 
genusvetenskap. (2011), s. 35.  

2 Elvin-Nowak, Ylva. & Thomasson, Helene. Att göra kön – Om vårt våldsamma behov av att vara 
kvinnor och män, Bonnier, (Stockholm, 2010), s. 21. 



2 
 

Vi har valt att fokusera på killar i gymnasiet eftersom att vi ville avgränsa oss till en 

homogen grupp i termer av kön och ålder. Inspirationen fick vi genom Ola Florins 

studie Ojdå. Unga om jämställdhet på gymnasiet där Florin observerar hur 

gymnasieelever talar och beter sig i relation till jämställdhetsfrågor. Därför valde vi 

att undersöka killar då de är en del av utvecklingen av ett mer jämställt samhälle 

samt att vi inte hittade så mycket studier som avsåg homogena grupper. På grund av 

att det inte finns så många undersökningar som denna där man använder sig av 

homogena grupper, så tyckte vi att avgränsningen var lämplig.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur killar i gymnasiet ser på begreppet 

jämställdhet. Vi vill vidare även undersöka hur killar i gymnasieålder för samtal kring 

normer och begrepp kopplat till jämställdhet och hur de definierar dessa begrepp. 

Vår uppsats bidrar till att fördjupa kunskapen om unga mäns perspektiv på 

jämställdhet, vilket är viktigt eftersom de är en del av utvecklingen av ett mer 

jämställt Sverige. 

-          Hur talar informanterna om jämställdhet och normer? 

-          Hur talar informanterna om jämställdhet kopplat till feminism? 

Avgränsningar 

Informanterna är killar som går i gymnasiet och är mellan 16 – 19 år gamla. Killarna 

går på olika gymnasium i samma stad. Majoriteten av informanterna var etniskt 

svenskar och kristna/ateister, dock är det ingenting vi kommer att fokusera på i 

analysen.  

Som tidigare nämnt är vår studie homogen, denna avgränsning gjordes eftersom att 

vi tänkte att killarnas svar kunde bli påverkade av en kvinnas delaktighet. Vi tänkte 

också att informanterna inte skulle känna sig lika trygga om det både var tjejer och 

killar med i fokusgrupperna och därför hålla undan åsikter. 

Tidigare forskning 

Det finns mycket studier och forskning kring både jämställdhet på olika samhällsplan 

samt maskulinitet. Gemensamt för studierna är tankar kring skapandet av normer i 

skolor i relation till genus. Dessa studier påpekar att vårt moderna samhälle har 

brister inom olika jämställdhetsfrågor och att vi inte har det ideala samhället vi borde 

ha när det kommer till jämlikhet mellan könen. 
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Jeff Hearn menar i artikeln, Hegemonic Masculinity and Beyond: 40 years of 

Research in Sweden, att forskning angående jämställdhet och kvinnans roll i 

jämställdhetsfrågan har indirekt påverkat den succesiva ökningen av forskning på 

män i Sverige under de senaste årtiondena.3 Denna forskning har senare utvecklats 

till det vi idag kallar genus- och feministforskning.4 Forskning angående genus har 

varit mer populärt i Sverige än i andra europeiska länder, detta har resulterat i att 

studier om män och maskulinitet succesivt blivit bättre med tiden.5 Både teoretiska 

och empiriska metoder har använts när forskning om män och maskulinitet har 

gjorts under de senaste årtiondena.6 Denna genusforskning har utvecklats genom 

främst två olika banor, den ena är byggd på svenska traditioner och klassiker, ett 

exempel är Jonas Frykmans arbete inom etnologi.7 Den andra banan är byggd på 

engelsk- och franskspråkig lärdom där man bara rent av översatt den till svenska, ett 

exempel är Connells teorier om hegemonisk maskulinitet.8 

Marcus Herz och Thomas Johansson försöker i sin studie Maskuliniteter kritik, 

tendenser, trender ta reda på vad en riktig man är. Hur ska en man uppträda i dagens 

samhälle? Herz och Johansson menar att flickor och pojkar uppfostras olika på grund 

av sitt kön.9 Flickor uppmuntras till att skapa ett band till sin mamma för att få ett 

större intresse för omsorg, närhet och intimitet. Pojkar uppmuntras istället till att bli 

självständiga och självhävdande. 10 Konsekvenserna av detta blir att pojkar får ett 

sämre känsloliv och flickor får det svårare att separera från mamman och att hävda 

sig själva. Marcus Herz och Thomas Johansson talar även om homosocialitet i sin 

studie, de menar att vänskap mellan män ofta leder till att en homosocial gemenskap 

skapas, som är sammanhållen och exkluderande.11 Denna sorts homosocial 

gemenskap exkluderar de som inte hör hemma, alltså de som är normavvikande och 

denna gemenskap lever på att bevara en skillnad mellan de som är inom 

gemenskapen och de som är utanför.12 

                                                   
3 Hearn, Jeff. Hegemonic Masculinity and Beyond: 40 Years of Research in Sweden. (Helsinki, 2012). 
s. 34. 

4 Ibid. 

5 Ibid. s. 46. 

6 Ibid. s. 31. 

7 Ibid. s. 34. 

8 Ibid. 

9 Herz, Marcus & Johansson, Thomas, Maskuliniteter kritik, tendenser, trender, (Johanneshov, 2012), 
s 21. 

10 Ibid.  
11 Ibid. s. 24. 

12 Ibid. 
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Edley & Wetherell argumenterar i Jekyll and Hyde: Men’s Constructions of 

Feminism and Feminists för att feminism gör livet osäkert för män, all makt som går 

till kvinnor måste på något sätt ha tagits ifrån män.13 Dem menar att detta är en av 

anledningarna till varför män har engagerat sig i feminism och feministiska frågor, 

speciellt när feminism har rört om situationer i hemmet som till exempel vad som ska 

göras i köket och sovrummet. Idag är det inte alls lika normalt att kvinnan gör 

majoriteten av sysslorna i hemmet.14 På grund av detta har många män attackerat 

tillbaka mot feminismen, många akademiker har skrivit antifeministiska argument, 

Edley och Wetherell tolkar Warren Farrell och Neil Lyndon som båda sagt saker som 

att patriarkatet endast är en myt som feminister har kommit på.15 

Edley och Wetherell menar att makt har mycket att säga till om när det gäller 

relationer mellan genus, män besitter en makt, denna makt kan hotas eller gå 

förlorad ifall kvinnor och kvinnokamper gör framsteg.16 Därför anses det vara 

konstigt att så många män är engagerade i feminism och dess kamp då det är 

feminism och dess kamp som är ansvarigt till att vissa saker som tidigare ansetts vara 

”normala” inte längre är det. 17 Ett exempel är, som tidigare nämnt, sysslor i hemmet 

och vem det är som får göra majoriteten av det. 

Ojdå. Unga om jämställdhet på gymnasiet är en rapport från Rädda Barnen skriven 

av Ola Florin. Rapporten behandlar gymnasieungdomars tankar om frågor som har 

med jämställdhet och genus att göra.18 Florin har använt sig av intervjuer för att ta 

reda på gymnasieelevers upplevelser och tankar om jämställdhet på gymnasiet. Syftet 

är att ta reda på om den svenska skolan uppfyller målen när det gäller att undervisa 

om jämställdhet. Florins informanter anser att de upplever att könen behandlas 

olika. Tjejerna upplever att killarna får dominera mer i det fysiska utrymmet och det 

har varit så sedan förskolan.19 Dem upplever även att de blir deras mognad och 

sociala anpasslighet som utnyttjas för att lugna ner stökiga killar, tjejerna blir därmed 

hjälpfröknar. Informanterna upplevde även att lärare särbehandlar pojkar och flickor 

omedvetet. I övrigt ansåg informanterna att skolan misslyckats när det gäller 

jämställdhetsuppdraget eftersom att det enligt dem inte pratas så mycket om det 

                                                   
13 Edley, Nigel & Margaret, Wetherell. Jekyll and Hyde: Men’s Constructions of Feminism and 
Feminists. (2001) s. 339. 

14 Ibid. s. 339. 

15 Ibid. s. 440. 

16 Ibid. s. 339. 

17 Ibid. 

18 Florin, Ola. Ojdå. Unga om jämställdhet på gymnasiet. (Norrköping, 2005) s. 9. 

19 Ibid. 
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samt att jämställdhetsuppdraget i praktiken brister.20 Även denna undersökning 

diskuterar vad jämställdhet betyder och Florins informanter delar med sig av 

liknande svar som våra informanter delar med sig. 

Teori 

Vi har valt teoretiker som vi anser hjälper oss att analysera och förstå informanternas 

tankar och resonemang. Normer är en stor del av analysen då begreppet och tankar 

kring normer genomsyrar hela analysen. Med hjälp av teoretikerna har vi i analysen 

kunnat tolka och förstå svaren från fokusgrupperna. Genom teoretikerna skapas en 

större förståelse för mönster i samhället. I analysen använder vi oss av begreppen 

jämställdhet, feminism och normer genom att tala om dessa i olika situationer som 

informanterna upplever. Vi vill undersöka hur våra informanter resonerar kring 

dessa begrepp. 

Raewyn Connell och Rebecca Pearse menar att konstruktionen av könsroller börjar i 

tidig ålder och att barnen sedan växer in i det vi idag kallar hierarkier.21 Connell och 

Pearse menar även att genus tas för givet, vi särskiljer man och kvinna hela tiden, när 

vi ser en person så identifierar vi den som man eller kvinna automatiskt, när vi 

anordnar sportevent så delar vi upp dom i manligt och kvinnligt.22 Bronwyn Davies är 

också inne på liknande spår angående könsroller och menar att barn i ung ålder 

börjar med att lära sig könskoderna för att sedan positionera sig på rätt vis när de 

umgås med andra. Det är här de lär sig om vad som är manligt och vad som är 

kvinnligt.23 

Normer finns överallt i vårt samhälle, vissa normer är märkbara och synliga medan 

andra är mer gömda och osynliga.24 Vart vi än är i vårt samhälle så påverkar vi och 

skapar normer både själva och tillsammans med andra individer, detta gör vi främst 

genom att vi upprepar de normer som redan finns i samhället och på detta sätt 

reproducerar dom.25 

De normer som vi har tittat på i det här arbetet är mer av de så kallade osynliga 

normerna, dessa normer styr hur vi bland annat ser på genus, klass och 

                                                   
20 Florin, Ola. Ojdå. Unga om jämställdhet på gymnasiet. (Norrköping, 2005) s. 9. 

21 Connell, Raewyn & Pearse, Rebecca. Om Genus. (Göteborg, 2015.) s. 33. 

22 Ibid. s. 18 f. 

23 Davies, Bronwyn. Hur flickor och pojkar gör kön. (Stockholm, 2003.) s. 12 f. 

24 Ibid. s. 9. 

25 Ibid. 
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nationalitet.26 De styr även de föreställningar vi har om varandra och påverkar ifall en 

människa anses vara överordnad eller underordnad.27 

För att analysera vårt material genom begreppet normer så använder vi oss av Lena 

Martinsson och Eva Reimers förklaring om vad normer är. Martinsson och Reimers 

förklarar normer, hur de fungerar, hur de skapas och hur de blint följs av samhället, 

främst inom skolan. Martinsson och Reimers menar att normer hjälper oss att förstå 

världen och att de hela tiden skapar överordning samt underordning på grund av att 

normer är de osynliga regler som visar vad som är normalt och vad som är 

onormalt.28 

Genom att vi undersöker normer och hur informanterna, som är killar i gymnasiet, 

ser på normer, så ger det oss en chans att lättare förstå hur och varför 

diskrimineringar och dylikt uppstår gentemot de individer i samhället som anses vara 

”onormala”.29 

Utifrån uppsatsens syfte är jämställdhet och feminism centrala begrepp i vårt arbete. 

Enligt Louise Persson innefattar begreppet feminism huvudsakligen två olika typer av 

feminism, en typ som är liberal och en typ som är socialistisk.30 Hon menar dock att 

det finns flera undergrenar av feminism men att den liberala och socialistiska är det 

som omfattar allting. Det dessa två olika typer har gemensamt är att de båda hanterar 

jämställdhet, alltså jämlikhet mellan kvinnor och män.31 Den liberala typen av 

feminism arbetar för jämlika politiska rättigheter och strävar efter att alla ska 

behandlas lika samt ha samma sorts möjligheter och rättigheter. Den socialistiska 

typen av feminism arbetar istället för jämlikhet inom sociala och ekonomiska 

områden, detta innebär omfördelning av makt och resurser för att olikheter inte ska 

ske. 32 

För att förstå begreppet jämställdhet har vi använt Ann-Katrine Roth som förklarar 

begreppet jämställdhet och som även går in på normer och feminism. Roth beskriver 

begreppet som ett mål att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina liv i 

samhället. Utgångspunkten för detta är att män och kvinnor ges lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. Det betyder att alla ska behandlas lika oavsett sexuell 

läggning, funktionshinder, etnicitet och ålder. Roth menar att detta i praktiken 

                                                   
26 Martinsson, Lena & Reimers, Eva. (red.) Skola i normer. (Falkenberg, 2015). s. 9. 

27 Ibid. 

28 Ibid. s. 10 f. 

29 Ibid. 

30 Persson, Louise. Klassisk Feminism. (Malmö, 2010). s. 15. 

31 Ibid. s. 15 f. 

32 Ibid. s. 16. 
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betyder att ett jämställt samhälle erbjuder att alla män och kvinnor får ta del av 

samhällets resurser, till exempel socialförsäkringssystem, utbildning och sjukvård.33 

Roth går även in på samma spår som Connell och Pearse gör i sin bok, Roth menar 

att vi i vardagen och språket tydliggör skillnader mellan man och kvinna, även hon 

tar upp sport som exempel, att det heter ”fotboll” för män och ”damfotboll” för 

kvinnor, detta förtydligar normer och avvikelser. 34 

Metod 

I metodavsnittet presenterar vi vårt val av metod samt hur vi tillämpar den i studien. 

Här presenteras insamlingsmetoden och vårt urval av informanter i studien. Vidare 

följer vald analysmetod för att förtydliga hur den insamlade informationen 

analyserats. I den avslutade delen presenteras de forskningsetiska principerna och 

hur de har tillämpats under studiens gång. 

Insamlingsmetod 

Som insamlingsmetod i studien tillämpar vi fokusgruppsintervjuer. 

Fokusgruppsintervjuer lämpar sig bäst i arbetet eftersom att intervjuerna tillåter 

diskussion mellan informanterna och studien bygger på en kvalitativ 

forskningsmetod då det är informanternas uppfattningar och erfarenheter som är 

relevanta. Under fokusgruppsintervjuer samlas en grupp människor för att diskutera 

ett förbestämt ämne under en begränsad tid. Ämnet bestäms av moderatorn som 

även initierar diskussionen och presenterar nya perspektiv.35  

Syftet med fokusgruppsintervjuer är att deltagarna själva diskuterar fritt mellan 

varandra, således betraktas moderatorn inte som intervjuare.36 Det är deltagarnas 

tankar, åsikter, erfarenheter och uppfattningar som står i fokus i studien. 

En av fördelarna med fokusgruppsintervjuer är att gruppen tillsammans kan utveckla 

tankar och ställa motfrågor till varandra. Under enskilda intervjuer kan vissa ämnen 

vara svåra att tala om och informanten kan bli obekväm vid intervjutillfället om det 

endast är informanten och intervjuaren som närvarar. 37 

Moderatorn kan under ostrukturerade fokusgruppsintervjuer få möjlighet till att 

upptäcka nya perspektiv och ämnen eftersom att deltagarna får möjlighet att tala om 

sina egna intressen vilket kan leda till att moderatorn upptäcker oförutsedda aspekter 

                                                   
33 Roth, Ann-Katrine. Jämställdhetsboken. (Vällingby, 2011). s. 12.  

34 Ibid. s. 17 f. 

35 Wibeck, Victoria, Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, (Lund, 
2010). s. 11 

36  Ibid. 

37 Ibid. s. 21 f. 
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av ämnet.38 Nackdelen med fokusgrupper kan vara att deltagare väljer att inte tala 

om vissa erfarenheter och tankar ifall gruppen talar om avvikelser, detta för att inte 

deltagaren ska misstänkas vara avvikande. 39 

Fokusgruppsintervjuer är ett relevant alternativ eftersom att fokuset i studien ligger 

på att ta reda på hur killar i gymnasiet talar om jämställdhet samt hur de för samtal 

kring begrepp kopplat till jämställdhet och hur de definierar dessa begrepp. 

Fokusgrupperna har även en fördel i det att svaren ofta blir rikare eftersom att 

informanterna får chansen att diskutera mer med varandra. 

Urval 

Alla informanter som medverkar i studien är mellan 16–19 år och studerar på 

gymnasiet. De totalt sexton informanterna är alla killar och identifierar sig som män. 

För att få tag i våra informanter så tillämpar vi ett målinriktat/strategiskt urval. Det 

syftar till att målinriktat hitta relevanta informanter för studien istället för att 

slumpmässigt välja ut deltagare.40 För att hitta våra informanter så letar vi upp 

relevanta deltagare bland annat på olika sociala medier men det är även genom 

personliga kontakter som vi får tag i vissa informanter. Kontakten med 

informanterna skedde genom sociala medier och det var även över sociala medier 

som information skickades gällande studien. 

Då vi vill skapa diskussion mellan deltagarna så väljer vi en homogen grupp i termer 

av ålder och kön. Homogena grupper rekommenderas när man vill uppnå intimitet 

och samförstånd mellan deltagarna i gruppen. Deltagare som har gemensamma 

intresseområden och erfarenheter är mer villiga att dela med sig av personlig 

information och att dela åsikter med de övriga deltagarna.41 Den gemensamma 

faktorn för deltagarna i den här studien är att de alla är nära i åldern samt att alla är 

killar. 

Informanterna går på tre olika gymnasieskolor i samma stad och dem är mellan 16–

19 år gamla. Två av gymnasieskolorna är högskoleförberedande medan den tredje 

skolan är yrkesförberedande, dock är dessa faktorer ingenting som kommer att ha 

någon relevans i studien. Fokusgrupperna skapades genom att vi hittade en 

informant som var villig att ställa upp som sedan hade med sig tre vänner vid 

intervjutillfället. Fokusgruppsintervjuerna resulterar i fyra grupper med fyra killar i 

respektive grupp. När vi intervjuade killarna så fick de själva välja vilken plats och 

                                                   
38 Wibeck, Victoria, Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, (Lund, 
2010). s. 149 

39 Ibid. s. 150.  

40 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2011), s. 392.  

41 Wibeck, Victoria, Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, (Lund, 
2010), s 63.  
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vilken tid de skulle vilja bli intervjuade, detta på grund av att vi ville att de skulle 

känna sig så trygga som möjligt. Under fokusgruppsintervjuerna så var en av oss 

moderator, som höll i intervjun och ställde frågor samt följdfrågor och en av oss var 

där för att anteckna och flika in när det behövdes. Både ord och kroppsspråk 

antecknades samt så gjordes en inspelning via en applikation på mobilen. 

I grupp 1 medverkade informanterna A, C, K och X. 

I grupp 2 medverkade informanterna G, H, J och B 

I grupp 3 medverkade informanterna F, L, M och O. 

I grupp 4 medverkade informanterna V, P, I och R. 

Alla informanter framkommer inte lika mycket i uppsatsen eftersom att dem är 

tillbakadragna och tillför inte mycket i diskussionen i jämförelse med de andra.  

Tematisk Analys 

Tematisk analys är en analysmetod som sällan ses som en egen analysmetod, den ses 

snarare som en del av andra metoder, men används ofta inom ämnen som till 

exempel psykologi.42 Kvalitativa tillvägagångssätt är oerhört olika, komplexa och 

nyanserade. Tematisk analys bör ses som en grundläggande metod för kvalitativ 

analys.43 Det är den första kvalitativa analysmetoden som forskare ska lära sig, 

eftersom den ger grundläggande färdigheter som kommer att vara användbara för att 

genomföra många andra former av kvalitativ analys.44 Denna analysmetod är flexibel 

och ger en detaljrik och bra mängd av data, men denna data kan även vara komplex.45 

Tematisk analys är en metod som används för att identifiera och analysera teman 

inom data. Denna metod hjälper forskaren att organisera och förklara sin data i 

detalj.46 Denna metod är bra eftersom att man kan ställa öppna frågor samtidigt som 

man får ett detaljrikt svar. Dessa svar skapar sedan mönster i informanternas utsagor 

som vi sedan kodar och som resulterar i tematiken man får ut. Som tidigare sagt, 

används denna metod av många även fast det inte finns en självklar beskrivning av 

hur man använder tematisk analys.47  

                                                   
42 Braun, Virginia & Clarke, Victoria. Using thematic analysis in psychology (2006). s. 2. 

43 Ibid. s. 4. 

44 Ibid. 

45 Ibid. s. 5. 

46 Ibid. s. 6. 

47 Ibid. 



10 
 

Tematisk analys erbjuder en tillgänglig form av analys och användningen av den både 

reflekterar verkligheten och reder ut den.48 

För att få fram teman så använder vi oss av kodning. Genom att läsa 

transkriberingarna ett flertal gånger hittar vi ord, mönster och tankar som 

genomsyrade intervjuerna i alla grupper. Upprepande ord och teman blir sedan 

teman som väljs ut för att användas i analysen. Vi väljer då att avgränsa oss till dessa. 

Ett tema fångar något viktigt om data i relation till forskningsfrågan, detta tema 

representerar någon form av mönster inom data.49 Under sin undersökning är det 

idealt att ha flera tillfällen där teman uppstår inom din data, dock så betyder detta 

inte att desto fler tillfällen ett tema uppstår=desto bättre.50 

Det är inte så att om något uppstår i 50 % av tillfällena så är det ett tema och om det 

uppstår i ”endast” i 47 % så är det inte ett tema. Ett tema kan vara både något som 

uppkommer ofta och något som uppstår relativt sällan.51 

Tematisk analys gör man genom att söka efter mönster inom sin hela data, i vårt fall 

är data våra fokusgruppsintervjuer. Denna process börjar redan när forskaren lyssnar 

på vad informanterna har att säga under intervjuerna, här ska forskaren lyssna efter 

mönster.52 När man har fått all sin data (gjort alla sina intervjuer och transkriberat) 

så innebär tematisk analys att man måste gå igenom sin data fram och tillbaka flera 

gånger för att effektivt hitta dessa mönster och teman.53 Ett bra tips är att hela tiden 

anteckna vad för mönster man hör/ser/läser under hela undersökningen.  

Etik 

Vi förhåller oss till forskningsetiska riktlinjer under arbetet med studien.54 Det finns 

fyra etiska huvudkrav som vi under studiens gång förhåller oss till. Det första 

huvudkravet, informationskravet, menar att forskaren ska informera vilka villkor 

som gäller för deltagarna i studien, till exempel rättigheter att avbryta sin medverkan 

och att deltagandet är frivilligt.55 Våra informanter fick ett varsitt brev skickat till sig 

innan intervjutillfället för att ta del om de villkor och rättigheter som råder. Under 

fokusgruppsintervjuerna fick de ännu en gång ta del av informationen för att 

                                                   
48 Braun, Virginia & Clarke, Victoria. Using thematic analysis in psychology (2006). s. 6. 

49 Ibid. s. 10. 

50 Ibid. 

51 Ibid. 

52 Ibid. s. 15. 

53 Ibid. 

54 God Forskningssed. https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/.  

55 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
(Stockholm, 2002) s. 7. 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
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säkerställa att alla är underrättade. Det andra huvudkravet är samtyckeskravet där 

framgår det att forskaren ska inhämta samtycke från deltagarna. Om deltagarna är 

under 15 år bör samtycke inhämtas från föräldrarna.56 

Samtycke från våra informanter inhämtades muntligt på plats, och eftersom att vi 

inte rekryterade informanter genom skolorna och ingen informant är under 15 år så 

behövde vi inte inhämta samtycke från rektorer eller föräldrar. 

Konfidentialitetskravet är det tredje etiska kravet som syftar till att all känslig 

information ska hanteras så att ingen behörig ska kunna identifiera deltagarna.57 

Detta krav blir viktigt för informanterna för att skapa en trygghet och för att 

informanterna ska få känna sig anonyma. I studien får våra deltagare initialer och vi 

uppger inte vilken skola informanterna går på. I informationsbrevet som skickas ut 

informerar vi om att vi som utför studien inte kan garantera att de andra deltagarna 

inte kommer att sprida information om vad som sägs. Vi uppmanar dock 

informanterna att inte tala om vad som sägs till obehöriga.   

Intervjuerna sker på en plats där ingen obehörig har tillgång till information. 

Nyttjandekravet är det sista huvudkravet, med det menas att den insamlade 

informationen endast får användas till studien. 58 Genom detta huvudkravet ökar 

tryggheten för informanterna eftersom att de delade åsikterna och tankarna endast 

används till denna studie.  

Det är viktigt att tänka på dessa etiska huvudkrav under en studie då forskaren kan få 

tag på informanter och information som behöver skyddas från obehöriga. Under 

studiens gång har vi ständigt de forskningsetiska principerna i åtanke för att skydda 

informanterna. Det är viktigt att informanterna som ställer upp i undersökningen 

känner sig trygga i att forskaren behandlar den informationen som tilldelas. 

Informanterna får möjligheten att ta del av studien om så önskas, detta kommer att 

ske genom att studien skickas via mejl.  

Analys 

Vår studie fokuserar på begreppen normer, jämställdhet och feminism och det är det 

vi ska analysera. Trots detta, så har andra faktorer kommit in, som till exempel 

religion och kultur, på grund av informanternas svar. 

                                                   
56 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
(Stockholm, 2002) s. 9. 

57 Ibid. s. 12. 

58 Ibid. s. 14. 
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Genom att flera gånger gå igenom transkriberingarna och anteckningarna fann vi ord 

och mönster som genomsyrade materialet. Mönster och beteenden upptäcktes också 

under fokusgruppsintervjuerna. Dessa begrepp och ämnen blev då teman som vi 

väljer att använda oss av i analysen. 

Det är fyra huvudteman som vi efter kodningen upptäcker är återkommande i alla 

fyra intervjuer, och det är dessa fyra huvudteman som blir de teman som analyseras. 

Det första temat i analysen är Könens förväntade roll(er) – här tar vi reda på hur 

informanterna talar om könsroller i samhället. Feminism kopplat till 

jämställdhet är tema två, där talas det bland annat om hur jämställdhet kan 

kopplas till feminism samt vad informanternas uppfattningar är gällande feminism.  

Det tredje temat i analysen är Feminism och Kultur/Religion där talar vi om 

informanternas syn på feminism i förhållande till religion och kultur. Det fjärde och 

sista temat i analysen är Normer i samhället där intresset ligger i att få en 

uppfattning om deltagarnas tankar kring normer och mönster som de olika könen 

stöter på i sin vardag.  

Könens förväntade roller 

Ett tema som återkommer i alla fokusgruppintervjuer är könens förväntade roll(er). 

Intervjuerna börjar med att informanterna får reflektera hur fokuset på jämställdhet 

har förändrats under åren. Alla grupper börjar diskutera kring könsroller och vad 

kvinnans respektive mannens uppgifter i livet är. Informanterna pratar även mycket 

om hur könsrollerna speglar sig i arbetslivet och i skolan, samt deras egna syn på de 

brister som finns. 

Under intervjuerna framkommer det tydligt att informanterna upplever att de olika 

könen har olika roller att uppfylla. Dessa förväntningar ställs i olika sammanhang, till 

exempel i skolan, på arbetsplatsen och i vardagen. De flesta av informanterna 

upplever att män och kvinnor har olika förväntningar på sig medan de är ett fåtal av 

informanterna som upplever att det är jämställt mellan könen.  

A; Förr i tiden var det så att mannen skulle skaffa pengarna, men frun skulle laga 

mat och ta hand om barnen. Nu är det väl mer lika... 

C; Idag är de väll egentligen lite samma sak ändå, det är ju fortfarande så idag. 

Förr var det en självklarhet och det var ingen som sa emot det. Idag finns det ju 

feminister. Det är skillnaden. Kvinnor frågar sig själva; måste vi verkligen göra det 

här? 

K; Asså otroligt mycket har ju förändrats sedan 50 år tillbaka men inte tillräckligt. 

Jag menar... kvinnor är ju fortfarande dom som tar ut flest dagar på sin 

föräldraledighet. 



13 
 

A; Ja, men har inte det att göra med att män tjänar mer och i slutändan så blir det 

mer värt för familjen? 

K; Jo, men det är ju också sjukt... att kvinnan ska behöva va hemma bara för att 

mannen tjänar mer. Bådas lön borde ju kunna hålla upp familjen. Det är ju inte ens 

jämställt när det gäller löner.  

Elvin-Nowak och Thomsson menar att det inte är någon som egentligen är tvingad att 

agera enligt strukturerna. Det görs frivilligt eftersom att det medför konsekvenser 

som till exempel att man kan mista resurser eller behöva förklara sig och motivera 

sig.59 Till exempel behöver män motivera varför de ska ta ut föräldraledighet medan 

kvinnor måste motivera varför de inte ska vara lediga.60 

Informanterna i fokusgrupp 1 har en uppfattning om att synen på att kvinnans roll 

som hemmafru har försvunnit och att det nu istället är normalt att även kvinnan ska 

etablera sig på arbetsmarknaden. Det finns även tankar hos de informanterna om att 

det fortfarande finns en föreställning i samhället om att en kvinna ska vara den som 

har huvudansvaret när det gäller hushållet och uppfostring av barnen. Detta ger 

uttryck för normer som finns i samhället som särar på manligt och kvinnligt. Den 

manliga normen är att vara den försörjande pelaren i familjen medan kvinnan är den 

omhändertagande.  

Elvin-Nowak och Thomsson menar att det är på grund av könsmaktssystemet som 

kvinnor har fått en underordnad roll och att kvinnor belönas för att underordna sig 

själva medan män naturligt överordnar sig.61 På detta sätt förblir kvinnan den som 

förväntas vara hemma med barnen. Utöver detta reproduceras normen genom barn 

då de får en uppfattning om att mamman är hemma medan pappan arbetar. Det går 

att se genom barns lekar som till exempel mamma, pappa, barn. Herz & Johansson 

menar att trots att det finns fler kvinnliga chefer idag så är det fortfarande en 

segregerad arbetsmarknad.62 

De menar att Sverige ses som ett jämställt land om man kollar ur ett internationellt 

jämställdhetsperspektiv. 63 Edlund menar att barn lär sig vilka beteenden som är 

förväntade och acceptabla redan i tidig ålder. Barn lär sig att förstå mammas 

                                                   
59 Elvin-Nowak, Ylva och Thomasson, Helene, Att göra kön – Om vårt våldsamma behov av att vara 

kvinnor och män, (Stockholm, 2010). s 40. 

60 Ibid.  

61 Ibid. s 43. 

62 Herz, Marcus. & Johansson, Thomas. Maskuliniteter kritik, tendenser, trender, (Johanneshov, 

2012), s. 71. 

63 Ibid.  
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respektive pappas uppdrag, och på så sätt skolas barnen in i ett förväntat beteende.64 

Hon menar att det är genom vuxnas sätt att reproducera normer som barnen tar på 

sig förväntade roller.  

Däremot ansåg informant C att kvinnor idag är bättre på att ifrågasätta samhället 

gällande de roller kvinnan förväntas ha. Den överordnade rollen som mannen haft 

finns dock ännu kvar i samhället enligt informanternas utsagor. Under fokusgrupp 1 

menar Informant K att kvinnan aldrig kommer kunna komma ifrån att ha 

huvudansvaret för hemmet då hon bland annat tar ut fler dagar på föräldraledigheten 

än pappan. Enligt informant K så reproducerar detta föreställningar om att kvinnan 

är den som ska vara hemma med barnet medan pappan blir den försörjande parten i 

familjen.  

Fokusgrupp 1 kommer ganska snabbt in på skillnaderna mellan kvinnor och män i 

arbetslivet. Den bristen som de alla upplever finns är att kvinnor i snitt tjänar mindre 

än män. Informant K upplever att det finns stora brister på hans arbetsplats där 

kvinnor tjänar mindre i lön trots att de utför samma arbete under samma timmar 

som männen. Informanterna upplever det också som en förbättring inom arbetslivet 

eftersom att kvinnor nu kan etablera sig på arbetsmarknaden och även fast kvinnan 

inte har exakt samma villkor som männen så har hon ändå möjligheten att klättra i 

sin karriär. Det sker ständigt en utveckling mot lika löner och samma villkor, dock 

sker utvecklingen långsamt och i en ojämn takt. Män tjänar mer än kvinnor nästan 

oavsett inom vilket yrkesområde de arbetar. Utredningar, statistik och 

forskningsrapporter visar på löneskillnader inte kan förklara på något annat sätt än 

med kön. 65 

Informant K visar insikt om det mönster som Roth talar om, alltså att det sker en 

långsam utveckling men att det fortfarande inte är jämställt. Det talas alltså om icke-

jämställda arbetsvillkor eftersom att det ena könet tjärnar mindre trots lika arbete. 

Informant K talar om lönemässiga brister på sin arbetsplats för kvinnor vilket kan 

tolkas som att informanten anser att det är jämställt på en arbetsplats när kvinnor 

och män tjänar samma lön för lika arbete.  

Trots att kvinnan nu har etablerat sig på arbetsmarknaden så talar flera av 

informanterna om att de upplever en stor skillnad mellan kvinnliga och manliga 

chefer. De manliga cheferna tas mer på allvar och kan beordra sina medarbetare på 

ett mer effektivt sätt. En av deltagarna i en annan grupp berättade att han hade 

lättare att ifrågasätta sin kvinnliga chef än sin manliga chef.  

                                                   
64 Edlund Ann-Catrine. Språk och Kön. (Stockholm, 2007). s. 38. 

65 Roth, Ann-Katrine. Jämställdhetsboken. (Vällingby, 2011). s. 168. 
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 G; Jag tror att kvinnliga chefer har mindre makt, man lyssnar inte på dom lika 

mycket, manliga chefer tas mer på allvar och mer seriöst.  

H; Men hahah.. asså va? Varför?  

G; Jag vet inte. Jag gillar inte att bli tillsagd men det känns som att en manlig chef 

har mer makt och att han är en bättre chef än en kvinna.  

J; Men jag tycker ändå det är rätt så jämställt, men jag tror att man upplever 

bristerna mer som kvinna.  

I detta exempel kan vi tydligt se att en av informanterna i fokusgrupp 2 upplever att 

de manliga cheferna upplevs som seriösare och bättre. Informanten bidrar på så sätt 

till reproduceringen av föreställningen om att manliga chefer har högre makt. Genom 

att informanten uppfattar sin manliga chef som bättre och tar illa upp när den 

kvinnliga chefen tilltalar honom, så förser informanten den manliga chefen med 

makt, medan han motsätter sig den kvinnliga chefens höga position. 

Normen reproduceras på det sätt att den manliga chefen behåller en högre makt 

eftersom att han tas mer på allvar då hans prestationer värderas högre än en 

kvinnas.66  Johansson menar att då det oftast är män som är chefer så anställs män 

oftare då de värderar män, som liknar dem själva, högre än kvinnor.67 På så sätt blir 

det en ond cirkel då kvinnor exkluderas från arbetsmarknaden. Informant J i samma 

fokusgrupp upplever det rätt så jämställt men reflekterar kring att bristerna nog 

upplevs mer av kvinnor då det är kvinnorna som påverkas mer. Vi som utförde 

studien upplever informanterna som medvetna om att det finns brister i sitt sätt att 

tala om jämställdhet inom arbetsmarknaden. 

Vidare diskuterar informanterna i samma grupp varför det kunde vara så att manliga 

chefer tas mer på allvar än kvinnliga chefer. Informant G uttrycker att han som man 

ibland kunde ta illa upp när den kvinnliga chefen beordrade honom olika 

arbetsuppgifter.  

Fokusgrupp 2 reflekterar om det kunde ha att göra med att man såg ner på de 

kvinnliga cheferna omedvetet för att de ansåg att kvinnor tillhör det svagare könet. 

Här kan vi tydligt se hur informanterna pekar på de biologiska skillnaderna hos 

könen. Den manliga kroppen symboliserar styrka medan kvinnans kropp både blir en 

symbol för svaghet men den illustreras även som sårbar.68 De andra informanterna i 

den gruppen håller inte med informant G om att de kunde ta illa upp om en kvinnlig 

                                                   
66 Roth, Ann-Katrine. Jämställdhetsboken. (Vällingby, 2011). s. 88. 

67 Herz, Marcus. & Johansson, Thomas. Maskuliniteter kritik, tendenser, trender, (Johanneshov, 2012), 
s. 85. 

68 Ibid. s. 41. 
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chef beordrade dem, men de kan relatera till att en kvinnlig chef inte togs på lika stort 

allvar som manliga chefer. Informant J berättar att han upplever det som ganska 

jämställt på sin arbetsplats, att det finns fler kvinnliga chefer än manliga chefer. Det 

finns inga tydliga brister som informant J kunde berätta om men han tror att han inte 

kan identifiera brister som kvinnor upplever. 

A; Jag tycker att kön inte borde spela någon roll, om någon förtjänar en högre 

position inom sitt jobb så borde personen få det, inte könet liksom, allt beror ju på 

hur mycket tid och energi som läggs ner.  

K; Jo men helt ärligt nu... känns det inte som att kvinnor får jobba hårdare än män? 

A; Jo kanske lite. Det känns ju som att en kvinna måste bevisa mer inom jobbet för 

att klättra i karriären medan en man enklare kanske blir erbjuden en bättre tjänst. 

C; Jag skulle nog inte bli sur om en tjej fick en tjänst bara för att hon är tjej och det 

behövs fler kvinnor i den branschen eftersom att jag är man och priviligierad i så 

många andra situationer.  

Informanterna i fokusgrupp 1 ovan är överens om att samma arbete ska resultera i 

lika lön, lösningen är dock inte att sänka männens lön, samhället måste höja 

kvinnans lön. De upplevde att kraven och förväntningarna på olika arbetsplatser var 

olika för kvinnor och män. Informant A ger ett exempel där han menar att han 

omedvetet förväntar sig bättre service av kvinnliga arbetare eftersom att han tror att 

en kvinnlig medarbetare anstränger sig mer i sitt arbete medan männen inte har 

samma förväntningar på sig. Ännu en gång får kvinnan en förväntad roll som den 

serviceinriktade och omhändertagande. Edlund menar att vi sedan barnsben 

uppmuntras till att förvänta oss, acceptera och uppmuntra olika beteenden från de 

olika könen.69 

I informanternas utsagor märker vi att dem identifierar problem som till exempel att 

kvinnor måste arbeta hårdare för att nå upp i samma nivå som männen. Herz och 

Johansson menar att tjejer lär sig sedan barnsben att hantera intimitet, närhet och 

att upprätthålla sociala band. Konsekvensen av detta blir att kvinnor har svårare att 

ta distans och ha ett opartiskt förhållningssätt till omvärlden. Detta följer då med 

kvinnor i livet vilket innebär att de automatiskt förväntas vara tillgodomötande 

tillskillnad från män som förväntas ha rationella relationer. 70 

Genom detta förstår vi informanternas utsagor på det sätt att informanterna 

förväntar sig bättre service eftersom att tjejer och killar uppfostras på olika sätt.  

                                                   
69 Edlund Ann-Catrine. Språk och Kön. (Stockholm, 2007). s. 37 f. 

70 Herz, Marcus. & Johansson, Thomas. Maskuliniteter kritik, tendenser, trender, (Johanneshov, 2012), 
s. 20. 
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Eftersom att de olika könen uppfostras på olika sätt och könen får olika förväntningar 

så tar dessa förväntningar kraft i situationer som dessa. Informanterna har 

uppfostrats till att utöva men även att förvänta sig beteenden i olika sammanhang. 

Informant C menar på att han inte skulle uppfatta det som någonting negativt om en 

kvinna särbehandlas positivt då män generellt är mer priviligierade.  

Vidare diskuterar informanterna om huruvida skolan är en jämställd plats. Flera av 

informanterna upplevde att det var ganska jämställt i skolan. Det fanns informanter 

som upplevde att skolan inte alls var en jämställd plats, och att de kunde känna av 

särbehandlingen. De menar att trots att de är killar så kan de ibland känna hur 

lärarna inte hade samma krav på dem som de kunde ha på tjejerna i samma klass. 

L; Vi killar kommer undan med att vara bråkiga och att inte göra det vi ska på 

lektionerna, lärarna vågar liksom inte säga till oss.  

M; Ja det är ju lite sant, en bråkig tjej blir tillsagd oftare än de stökiga killarna i 

klassen. 

L; Ja… det känns som att lärarna förväntar sig att vi killar ska vara stökiga medan 

tjejerna förväntas vara mer pryda och skötsamma. 

Det finns en gemensam uppfattning i fokusgrupp 3 om att killarna är den grupp som 

stör ordningen i klassrummet. Killarna upplever sig själva som bråkiga jämfört med 

tjejerna. De upplever även att det finns olika förväntningar på hur de ska leverera i 

skolan och att det är okej för dem att bete sig på ett visst sätt, för att grabbar är 

grabbar. Fokusgrupp 3 verkar ha accepterat att de har andra förväntningar på sig än 

tjejerna i klassen. Trots att gruppen har accepterat situationen så är de ändå 

medvetna om särbehandlingen. De talar alltså om jämställdhet som något där 

resurserna i skolan fördelas jämnt mellan tjejer och killar, samt att det ska vara 

samma krav på båda könen. Det ger uttryck för jämställdhet där kvinnor och män ges 

lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.71 Florin menar att normer ger i större 

utsträckning mer plats för killar i klassrummet. Normer gör att dem förväntas och 

accepteras att killar tar mer plats och stör ordningen.72 

En av informanterna i fokusgrupp 1 börjar med att förklara att skolan är grundad på 

jämställdhet och att deras skola är relativt bra när det kommer till att utbilda elever 

gällande jämställdhet, vilket överraskar oss då flertal andra informanter främst från 

fokusgrupp 3 beskriver sina skolor som dåliga när det kommer till ämnet 

jämställdhet, både när det gäller att tala om jämställdhet men även när det gäller att 

faktiskt vara jämställd. 

                                                   
71 Roth, Ann-Katrine. Jämställdhetsboken. (Vällingby, 2011). s. 12. 

72 Florin, Ola. Ojdå. Unga om jämställdhet på gymnasiet. (Norrköping, 2005) s. 9.  
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Ola Florin skriver att en av informanterna i hans studie får höra att jämställdhet är 

något alla skolor ska jobba för och att det framkommer tydligt i styrdokumenten om 

detta.73 Informanten hade missat det här totalt under de åren på gymnasiet. Ett bra 

exempel Florin tar upp är att viktiga saker som informanterna sedan kan ha nytta av i 

livet som att kunna löneförhandla när de praktiserar/söker jobb, inte tas upp alls i 

denna skola.74  

O; Alla på den här skolan är typ jämställda, den är ju grundad för att stå för 

jämställdhet, men de finns ju några brister i den här skolan asså. Det finns en 

lärare som säger att han står för allt gymnasiet står för men han e fortfarande den 

här som ba’ grabbar är grabbar men till tjejer säger han typ aw gumman. 

C; Ja, den här skolan är väldigt jämställd med tanke på hur det har varit på de 

andra skolorna. Det är typ bara en lärare som min kompis sa som går emot sig 

själv och skolans värdegrund.  

K; Mm, jämställdhet är något vi talar om ofta på skolan. Jag kan inte uttala mig 

om tjejerna blir behandlade på ett annat sätt eftersom jag själv inte är tjej, men det 

händer nog inte ofta.  

Fokusgrupp 4 hade andra tankar gällande jämställdhet på sin skola.  

I; På den här skolan pratar vi typ aldrig om jämställdhet, vi gör verkligen aldrig 

det. 

V; Nae, asså jag vet! Trots att jag är kille så märker jag ändå rätt så tydligt 

särbehandlingen som sker i klassrummet. Typ vi killar får högljudda och bråkiga 

och så får tjejerna vänta på att dom killarna lugnat ner sig. 

R; Mm jag måste nog hålla med, man märker ju att tjejerna blir sura. Fast ibland 

upplever jag att lärarna typ förväntar sig att vi killar ska fuska på proven, så dom 

håller mer koll på oss också. 

Elisabeth Gustafsson och Romy Jonsson har liknande resultat i sin studie där en av 

tjejerna som intervjuas berättar att uppmärksamheten mellan killar och tjejer är 

ojämnt fördelad eftersom att mycket av undervisningstiden går åt att lugna de stökiga 

killarna.75 Informanterna i fokusgrupp 3 anser att de har mer utrymme för att väsnas 

men även att lärarna förväntar sig att killarna ska fuska på prov. I fokusgrupp 4 

upplever en av informanterna att killarna får bättre betyg endast för att de är av 

manligt kön. 

                                                   
73 Florin, Ola. Ojdå. Unga om jämställdhet på gymnasiet. (Norrköping, 2005). s. 9. 

74 Ibid. 

75 Gustafsson, Elisabeth & Jonsson, Romy. Elevers självbild i skolan – Tjejers och killars beskrivningar 
av sig själva i skola och skolarbete. (Växjö, 2008.) s. 26.  
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V; I min förra skola så fick killar bättre betyg bara för de va killar men då fick han 

ju sparken hahaha… 

P; Fett oschysst ju, men lite känner jag igen mig. Kommer ihåg en gång när en av 

tjejerna fick lägre betyg än jag på ett prov, då typ blev hon sur och skyllde på att jag 

är kille och vi blir särbehandlade. Liksom det kändes inte så bra eftersom jag hade 

pluggat.  

Detta är också återkommande i flertal av grupperna, att killarna förväntas vara 

bråkiga medan tjejerna förväntas vara tysta. Ola Florin har liknande svar från hans 

informanter, där ansåg informanterna att en grupp killar tilläts vara dominanta i 

klassrummet under lektionstiden, vilket är i princip samma sak det våra informanter 

förklarar.76 Dock så upplever inte de kvinnliga informanterna från Florins 

undersökning det som diskriminerande, eftersom vi endast intervjuar killar så vet vi 

inte hur tjejerna i deras respektive klasser känner.77 

Det finns liknande tankar bland våra informanter som visar på att det upplevs mer 

acceptabelt att killar är stökiga än tjejer, det är även mer vanligt att killar är verbalt 

otrevliga och använder sig av nedtryckande ord.  

X; I vår skola är det ju såhär, killar som ser söta ut kallas för bögar o om tjejerna är 

arga så dom frågan ”Har du mens eller?” Hur vi killar tilltalar tjejer är helt 

oacceptabelt och fruktansvärt! Föräldrarna måste ha mer koll på sina barn, men 

det är främst killar i grupp då det händer. 

Raewyn Connell och Rebecca Pearse menar att situationer som dessa kan uppstå så 

tidigt som lågstadiet. Unga använder sig av homofoba skällsord som till exempel bög 

innan många av dem har lärt sig innebörden av ordet, det är även vid det här skedet 

som barn slutar ha fysisk närkontakt med varandra. 78 

Här lär sig barn de genushierarkier, genusmönster och sexuella hierarkier som de 

tagit efter vuxna. Pojkar lär sig i tidig ålder att peka ut vad som är avvikande och 

denna kunskapen används för att hävda sin plats i det normala. 79 

Informanterna i fokusgrupp 1 diskuterar att de tror att uttryck som ”Har du mens 

eller?” används för att killar dels har slut på argument men även för att trycka på 

kvinnors biologiska funktioner som de själva anser är en svag och negativ del i 

kvinnans natur.  

                                                   
76 Gustafsson, Elisabeth & Jonsson, Romy. Elevers självbild i skolan – Tjejers och killars beskrivningar 
av sig själva i skola och skolarbete. (Växjö, 2008.) s. 50. 

77 Ibid. 

78 Connell, Raewyn och Pearse Rebecca, Om genus. (Göteborg, 2009). s. 33.  

79 Ibid.  
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Mannen får inte avvika från normen för då riskerar han att bli avvikande och han 

tillhör då inte toppen av hierarkin. Genom detta kan vi tolka killarnas beteende där 

de använder sig av nedvärderande ord och handlingar som ett sätt att behålla sin 

plats i toppen av hierarkin. Hans beteende blir ett måste för att bli bekräftad till att 

han tillhör det normala och på detta sätt markerar han att kvinnan inte är en del av 

toppen. 80 Detta kan vi se i bland annat exemplet ovan där killar påpekar en sådan 

sak som menstruation som en nackdel för att visa sig överordnad.  

Informanterna upplever att könsrollerna är tydliga och att de olika könen får olika 

förväntningar på sig redan från barnsben. De menar att förväntningarna följer med 

och speglar sig senare i livet när det kommer till arbetsliv och familjeliv. Trots att 

vissa roller idag inte är lika självklara så identifierar informanterna dessa som 

problematiska.  

Feminism kopplat till jämställdhet 

Det andra temat som informanterna talar mycket om är feminism. Vi som utför 

intervjuerna definierar aldrig vad feminism är, varken som ideologi eller som 

begrepp. Detta för att begreppet ska definieras med deras egna ord och för att försöka 

fånga deras uppfattning om begreppet. När vi skickar ut informationsbreven nämner 

vi inte att vi ska prata om feminism eftersom att vi anar att det kan få killar att avstå 

från att ställa upp till intervjuerna. Trots att vi aldrig nämner begreppet feminism 

eller ställer frågor till informanterna gällande feminism så tar killarna i alla 

fokusgruppsintervjuer själva upp det. I alla grupper så talas det om feminism vid flera 

olika tillfällen och informanterna definierar vad feminism är för dem samt hur de 

själva förhåller sig till feminism. 

Den generella gemensamma tanken av informanterna kring vad feminism är kan 

sammanfattas som kvinnors kamp för samma rättigheter. En del av informanterna 

identifierar sig som feminister medan andra avstod från att kalla sig feminister men 

ansåg att dem var för jämställdhet. En av våra informanter i fokusgrupp 1 berättar för 

oss att han i början trodde att feminism var någonting som var skapat för kvinnor och 

att det är under det senaste året han insett att feminism är något som berör alla 

människor.  

C; Det ska ju va vi killar som ska kämpa för feminism, inte kvinnor. Det är ju inte vi 

män som är rädda när vi går utanför dörren, det är ju dom. Vi borde kämpa för 

kvinnorna.  

X; Ja, asså feminism är ju jämställdhet för båda könen, inte bara för kvinnor vilket 

många kan tro. 

                                                   
80 Connell, Raewyn & Pearse Rebecca. Om genus. (Göteborg, 2009). s. 32 f. 
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K; Många säger ju att feminism är för både killar och tjejer, typ att killar inte ska 

behöva va’ manliga och macho bara för att samhället har en bild av att det ska vara 

så. 

I fokusgrupp 1 identifierar sig alla fyra som feminister och har liknande uppfattningar 

om att det stora ansvaret ligger på männen när det gäller att kämpa för kvinnors 

rättigheter. Informanterna talar om feminism som en kamp som bör ledas av 

männen. De menar att det är männens ansvar eftersom att männen besitter mer makt 

än kvinnor. En del av informanterna som medverkar i vår studie anser att feminism 

och jämställdhet är samma sak medan andra anser att feminism riktar sig till 

kvinnor. Under intervjuerna framkommer det tydligt att en del av killarna kopplar 

feminism till feministers radikala uttalanden och handlingar. 

J; Jag tycker feminister överdriver att männens position ska minskas, och att typ 

alla män våldtar, såna överdrifter kan man höra.  

H; Jag tror att feminister går för mycket hårt på män, för om dom för kampen för 

hårt så blir männen kränkta och vill slå tillbaka liksom, och det går ju inte.  

Informant J i fokusgrupp 2 upplever att han ibland kunde bli kränkt av feministers 

radikala uttalanden och handlingar. Vidare talar han om att han är för jämställdhet 

men menar att feminister kan stänga ute män ur kampen genom radikala uttalanden 

eftersom att männen inte känner att de är välkomna in i kampen. Diskussioner 

uppkommer mellan informanterna att det är genom den generaliseringen som ”alla 

män är våldtäktsmän” som de ser negativt på feminismen. 

X; Folk är typ rädda för ordet feminism, folk typ förklarar bort det när folk frågar 

om dom är feminister och då säger dom typ att dom är jämställdhetist eller va´fan 

de säger. Vad är det som är så läskigt med att va´ feminist? De har fått bilden av 

feministen på fel sätt. Folk är typ rädda för det. 

Edley & Wetherell menar att män kan ha svårt att identifiera sig som feminister 

eftersom att de upplever en rädsla att deras makt och position i samhället ska 

försvinna.81  

Under intervjuerna är det specifikt en grupp, fokusgrupp 2, där det blir väldigt tyst 

när samtalet börjar fokusera mer och mer på feminism. När vi väl frågar gruppen om 

de identifierar sig som feminister så uppmärksammar vi en pinsam tystnad bland 

killarna. Ingen i gruppen vill uttala sig först innan de berättar att de upplever att 

feminister som uttrycker sig fördomsfullt mot alla män är anledningen till att de inte 

                                                   
81 Edley, Nigel & Margaret, Wetherell. Jekyll and Hyde: Men’s Constructions of Feminism and 
Feminists. (2001) s. 339. 
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vill identifiera sig som feminister. Vi får uppfattningen att informanterna ser det som 

någonting negativt att identifiera sig som feminist. Gruppen anser att de är för 

jämställdhet men att de anser att det finns en skillnad mellan jämställdhet och 

feminism. Informanterna menar på att feminism endast fokuserar på kvinnor. Roth 

menar att jämställdhet ses som viktigt för överlevnad och välfärd medan feminismen 

från början innebar hävdandet av kvinnors rätt och rättigheter. Persson menar att 

feminismens mål är jämställdhet mellan könen. Målet är social, politisk och 

ekonomisk jämställdhet.82 

Det har på senare tid utvecklats till att feminismen omfattar alla människors rätt och 

rättigheter, även männens. Utvecklingen syftar till att även män ska komma ifrån 

machokulturen.83 Fokusgrupp 2 verkar ha en uppfattning av feminism så som Roth 

beskriver ursprunget. 

I fokusgrupp 1 där alla fyra killarna identifierar sig som feminister uttrycker de att de 

har full förståelse för det generaliserade ”manshatet”.  

X; Asså jag förstår ju dom kvinnorna som ba; alla män är potentiella 

våldtäktsmän. Asså det är ju egentligen sant, liksom hur ska dom veta? 

C; Men då är ju alla kvinnor potentiella våldtäkts...kvinnor? 

X; Men asså helt ärligt nu.. hur vanligt är det att kvinnor våldtar? 

C; Nae inte ofta men de har ju hänt. 

X; Ja, men det är ju inte så att vi män är rädda när vi är ute o’ går att vi ska bli 

våldtagna av en kvinna, men dom är ju rädda, det är ju det som är grejjen. 

Gruppen har en förståelse för att kvinnor är rädda för män då kvinnor biologiskt sätt 

är svagare än män. De själva anser att alla män är potentiella våldtäktsmän och att en 

kvinna inte har råd att chansa vid ett möte med en man, de har en förståelse för den 

generella rädslan för män. 

Det är lite olika uppfattningar i fokusgrupperna när samtalsämnet handlar om 

feminism. De flesta informanterna anser att feminism är viktigt och att de identifierar 

sig som feminister, medan en av grupperna inte vill identifiera sig som feminister 

men anser att feminism är ganska viktigt. Informanterna talar även om 

radikalfeminism och anser att det kan vara en av anledningarna till att killar tar 

avstånd från den feministiska kampen.  

                                                   
82 Persson, Louise. Klassisk Feminism. (Malmö, 2010). s 15 f. 

83 Roth, Ann-Katrine. Jämställdhetsboken. (Vällingby, 2011). s. 22. 



23 
 

Feminism och kultur/religion 

Under alla fyra intervjutillfällen så pratar informanterna om deras uppfattning om 

jämställdhet i andra delar av världen. I de olika grupperna talas det bland annat om 

hur jämställdhet ser ut i övriga världen, och de refererar ofta till Mellanöstern när de 

pratar om brister gällande jämställdhet mellan könen. Under intervjuerna så talar 

informanterna också om deras uppfattning kring feminism globalt.  

H; Jag skulle nog säga att Sverige är nog det bästa landet när man kollar på hur 

mycket vi har gått framåt. Norden allmänt, men många sitter kvar i det gamla 

tänket. I Irak så dör ju folk för att dom är kvinnor och endast på grund av det.  

Louise Persson tar upp detta i sin bok Klassisk Feminism, hon menar att i Sverige så 

är förhållandena när det kommer till mänskliga rättigheter självklart bättre men det 

finns fortfarande brist på respekt och det är inte så bra som dessa informanter 

upplever att det är.84 Alla informanter som deltar i vår studie anser att Sverige är ett 

av de länder som har bäst villkor för kvinnan. De menar att även om de finns brister, 

som de inte alltid märker av, så finns det värre ställen i världen där kvinnan inte har 

några rättigheter alls. Florin menar att Sverige som land är engagerat i lika 

rättigheter eftersom att den svenska politiken satsar på jämställdhetsuppdrag på 

olika platser, till exempel i skolan och på arbetsplatsen.85 

Informanterna i fokusgrupp 4 diskuterar med varandra om varför de trodde att bland 

annat Mellanöstern inte har det jämställt på samma sätt som i Norden. Vid flera 

tillfällen talar informanterna om att de tror att religion och kultur är någonting som 

påverkar individers och samhällets sätt att se på jämställdhetsfrågor. 

V; Religionen är starkare än viljan. Deras religion för dem fängslade typ. 

R; Ja, asså kvinnorna blir ju tvingade av männen att lyda, och männen e ju 

hjärntvättade av religionen. 

I; Mmm, dagens religion sitter fast i stenåldern, det borde försvinna, annars 

kommer feminism och jämställdhet aldrig kunna slå igenom. 

V; Det finns många aspekter inom religion som säger att män är bättre. 

I; Men till exempel där det finns sharialagar så kommer nog kvinnan aldrig att få 

samma rättigheter som en kvinna i Sverige. 

Alla grupper gled in på ämnet Religion och Kultur när diskussioner kom upp gällande 

huruvida Sverige är jämställt och i sådant fall vad anledningen var. 

                                                   
84 Persson, Louise. Klassisk Feminism. (Malmö, 2010.) s. 7. 
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Många av deltagarna i de olika grupperna refererar ofta till Mellanöstern när de ska 

ge exempel på ställen där feminism och jämställdhet inte fungerar på samma sätt 

som i Sverige. När vi frågar vad det är som inte är så bra så talas det ofta om att 

männen anser sig ha en ”äganderätt” på sin hustru samt att kvinnor i en del länder 

inte får rösta och måste ha en mans godkännande för att vistas ute. Informanterna 

anser att kvinnor i dessa länder är hjärntvättade och att de tvingas på dessa villkor av 

männen. Informant J som medverkar i fokusgrupp 2 tror att feminism aldrig 

kommer nå dessa kulturer och länder, han menar att kvinnoförtrycket är så 

normaliserat att det nu har blivit vanligt för invånarna att kvinnor inte har samma 

rättigheter. 

Här blir det tydligt att Sverige blir ett slags ideal när det gäller kvinnors rättigheter 

och att Mellanöstern, av informanternas uppfattning, blir ett exempel för hur det är 

när det inte är jämställt. 

Informanterna tar upp exempel som att kvinnor i Mellanöstern är förtryckta och att 

de bland annat inte får rösta eller etablera sig på arbetsmarknaden. De tar även upp 

extrema exempel som att kvinnor inte får köra bil. Det har inte alltid varit ett 

idealsamhälle i Sverige. Det var inte förrän år 1919 som kvinnor fick rösträtt i 

Sverige.86 

Informanterna i fokusgrupp 3 grundar sina tankar om att Sverige är jämställt 

eftersom att de anser att Mellanösterns sätt att se på kvinnors rättigheter är 

avvikande. De talar om att det är normalt att förtrycka kvinnor i vissa länder eftersom 

att det finns lagar som stödjer mannens överordnade roll. De menar att det 

egentligen inte borde vara skillnader mellan könen i Sverige eftersom att det finns 

lagar mot diskriminering. Informanterna talar om normer och jämställdhet på ett 

sådant sätt att jämställdhet kan uppnås när normer inte skapar skillnader mellan 

könen i samhället. Vi ber informanterna specificera vad exakt det är som är 

skillnaden mellan Sverige och Mellanöstern. 

G; Asså det känns ju som att det är som förr i tiden… typ kvinnan får inte jobba, 

hon ska va hemma och så, i vissa länder får hon inte ens rösta… 

J; Vad jag vet så får kvinnor i vissa länder inte ens företräda sig själva, liksom även 

fast hon är vuxen så är det en man som för talan åt henne och har rätt att skriva 

under olika saker åt henne. 

H; Det är helt sinnessjukt ju. Vissa kvinnor får ju inte ens köra bil. 

Jämställdhet visar sig för våra informanter genom att kvinnor här i Sverige är egna 

individer som får företräda sig själva. De talar om hur jämställdhet är en del av 
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vardagen och att det är en självklarhet för alla att vilja uppnå det, att inte vilja uppnå 

jämställdhet anses därför vara avvikande. Religionen anser våra informanter vara en 

av faktorerna till att det inte är jämställt mellan könen. Informanterna reflekterar 

även kring hur feminism visar sig i dessa länder. Den gemensamma tanken bland 

informanterna är att feminism inte finns i samma utsträckning som i Sverige. 

B; Jag tror typ inte feminism ens finns i Mellanöstern, det känns inte så med tanke 

på hur man får höra hur kvinnor blir behandlade. 

H; Nae asså jag tror att det kan va mer eller mindre jämställt i vissa familjer, men 

samhällsmässigt tror jag det är skit. 

J; Helt ärligt tror jag inte feminism finns ens som ord i Mellanöstern. 

I informanternas dialoger mellan varandra så identifieras olika problem som till 

exempel att kvinnan inte betraktas som en egen individ, istället bli kvinnan en ägodel 

till bland annat sin far, sina bröder och sin make. De reflekterar kring att det kanske 

finns en koppling mellan feminism och kvinnan som individ i samhället i de olika 

länderna. De menar att det blir svårt att skapa ett jämställt samhälle när kvinnan inte 

ses som en egen individ. 

Informant J menar att det är på grund av att vi har en feministisk regering och för att 

feminism är en stor del i samhället som kvinnorna har fått en större plats i samhället 

idag. Informanterna menar att feminism inte finns i dessa länder och att de tror att 

feminism och jämställdhet är något länderna aldrig kommer uppnå. Anledningen till 

detta är för att männen har den makten över kvinnorna och att det nu har blivit 

normalt att kvinnorna är förtryckta, att någon/några kämpar emot detta skulle då 

betraktas som avvikande, i Sverige blir det därför avvikande att ställa sig emot 

jämställdhet mellan könen. 

Persson menar att även fast vi inte straffar kvinnor och ser ner på dem så behandlar 

vi dem som individer som inte kan klara sig utan män.87  Vi behandlar kvinnor som 

inkapabla till att hantera sin frihet och detta skadar vad den feministiska kampen 

kämpar för.88 Hon skriver att vi i Sverige kallas oss gärna för moraliska och 

jämställda, dock så har vi en kultur där vi reproducerar normen att kvinnor är offer 

och lär pojkar att det ska vara där för flickorna och hjälpa dem då flickor anses vara 

den svaga länken.89 Denna reproducering av normer och kultur är senare en 

                                                   
87 Persson, Louise. Klassisk Feminism. (Malmö, 2010). s 33. 

88 Ibid. 

89 Ibid. 
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anledning till att kvinnor begränsas från att bli en självständig individ utan någon 

extern hjälp, till exempel från en man eller staten.90 

Vi ser ett liknande mönster i informanternas utsagor. Informanterna talar om ett 

ganska jämställt Sverige samtidigt som kvinnan på sätt och vis aldrig får chansen att 

vara helt jämställd med mannen. Detta kan vi se i flera citat ovan där informanterna 

bland annat pratar om hur pojkar och flickor får lära sig olika beteenden men även 

att de skiljs åt redan i förskolan.  Våra informanter talar om två olika sidor av Sverige 

när det gäller normer och jämställdhet. Samtidigt som Sverige delvis hyllas för sitt 

jämställdhetsarbete så kritiserar informanterna även det genom att peka ut brister 

som skapas av normer. 

Informanterna är eniga om att religion och kultur är en faktor som gör att arbetet 

kring jämställdhet försvåras. De har uppfattningen om att religion och kultur gör att 

kvinnan inte betraktas som en egen individ och att kvinnoförtrycket nu har blivit 

normalt för dem i dessa länder. Informanterna anser att Sverige är ett slags ideal när 

det gäller feminism och jämställdhet mellan könen. 

Normer i samhället 

Det tredje temat som är återkommande flera gånger under alla intervjuer är normer. 

Det diskuteras ofta om normer i samhället och på andra platser, till exempel på 

arbetsplatsen och i skolan. De upplever att normer är något som de följer omedvetet 

då de anser att normer är något som människan lär sig som barn och hela tiden 

reproducerar tills det blir det som kallas ”normalt”. Under intervjuerna så blir 

normer i samhället ett centralt ämne. Informanterna talar om normer kring 

förväntningar och roller de ska uppfylla, samt normer kring kroppen.  

Roth menar att i vårt samhälle så är mannen normen och därmed så blir kvinnan 

avvikande. Detta kan vi se i det vardagliga språket, till exempel när vi säger fotboll till 

manlig fotboll men talar om damfotboll när det gäller kvinnor som utövar sporten.91 

Saker som detta bevisar att vad som är möjligt för kvinnan är begränsat endast på 

grund av att hon är en kvinna. 92  

V; Ända sedan vi har varit små så har det varit att killar är med killar och tjejer är 

med tjejer, de automatiskt ba är så, måste ha börjat från dagis.   

Informant V i fokusgrupp 4 anser att barn måste lära sig från tidig ålder att leka med 

alla barn och att pojkar och flickor inte ska behöva säras på. Eftersom att pojkar och 

flickor lär sig att leka på olika sätt så säras de automatiskt då lekarna ser annorlunda 

                                                   
90 Persson, Louise. Klassisk Feminism. (Malmö, 2010). s 33. 

91 Roth, Ann-Katrine. Jämställdhetsboken. (Vällingby, 2011.) s. 17.  

92 Ibid.  
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ut. Han talar om att barns inlärning av normer sker omedvetet och därför tror han att 

det blir svårt att inte skilja på manligt och kvinnligt efter människan gör det 

omedvetet.  

Detta ger uttryck för normer som finns i samhället, till exempel att pojkar ska vara 

med pojkar, och att flickor ska leka med flickor. Detta kan även leda till att normer 

mellan de olika könen reproduceras eftersom att pojkarna lär varandra de hårda 

lekarna och flickorna lär varandra att leka lugnt. Connell och Pearse skriver att 

barnen uppfattar och tar efter normer redan i tidig ålder och att det sedan växer in i 

olika hierarkier.93 Detta märks i exemplet ovan om barns lekar, flickor är lugna och 

pojkarna leker hårt. 

På så sätt markerar pojkarna redan i tidig ålder att de är starka och att de står över de 

lugna flickorna i hierarkin. Reproducering av normer kring acceptabla beteenden 

sker ständigt eftersom att barnen accepterar och härmar vuxna. En av våra 

informanter i fokusgrupp 1 upplever problematiken med att grupperingar finns redan 

på förskolan. Han anser att det blir svårare för de olika könen att umgås när de blir 

äldre eftersom att könen då avviker från normen att endast umgås med sitt egna kön.  

Alla informanterna i C’s grupp upplever att de i förskolan endast lekte med pojkar, 

och att det har varit så fram till gymnasiet. De reflekterar kring varför det kunde vara 

så och vad egentligen det har lett till. Informant C tror att det har bidragit till att han 

omedvetet tar distans från att umgås med tjejer och att det bidrar till att det inte är 

förrän nu som han vågar identifiera sig som feminist. Han säger även att han var rädd 

att de andra killarna skulle reta honom om han hellre umgicks med en tjej än med 

killgänget. En annan informant i samma grupp menar att det följer med sedan 

barndomen att pojkar är med pojkar och flickor är med flickor eftersom att flickor ska 

vara lugna och leka lugna lekar medan pojkar ska vara mer fysiskt aktiva och leka 

vildare lekar. 

Bronwyn Davies menar att barn lär sig samhällets normer och inser att de måste 

kunna uppfattas som antingen det ena eller det andra. Det är inte bara viktigt att 

uppfattas som en flicka, det blir även viktigt att inte kunna identifieras som det 

andra.94 I informant C’s exempel ovan kan vi se ett liknande mönster där han kände 

att han behövde bli bekräftad av de andra killarna. Han menar att för att kunna själv 

identifiera sig som kille så var det viktigt för honom att även andra identifierade 

honom som kille. Detta kunde bland annat ske genom att han betedde sig enligt 

normer men även genom att inte umgås med tjejer.  

                                                   
93 Connell & Pearse, Om Genus. (Göteborg, 2015.) s. 33. 

94 Davies, Bronwyn. Hur flickor och pojkar gör kön. (Stockholm, 2003.) s. 13. 
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Davies anser att barn tar på sig ett större ansvar över att bli en man eller en kvinna än 

vad vuxna förväntar sig. Barn tar alltså på sig, och förstår, könsroller och normer 

redan i tidig ålder. Teorin om könsroller och socialisation utgår från att det finns 

biologiska skillnader mellan kvinnor och män. 

Rollerna som barnen lär sig av vuxna är en socialt ytlig bild som visar de ”verkliga” 

biologiska skillnaderna mellan könen. Informanterna tror att barnen har ett behov 

redan i tidig ålder att hävda sin könsroll och könstillhörighet, och att det är på grund 

av påtryckningar från föräldrarna. Informanterna känner igen sig i att föräldrar 

påpekat deras beteende eller sysslor de bör göra endast på grund av att de är pojkar.  

J; Ja, i överlag händer det, typ ”du är kille och du ska göra såhär”. Hemma har det 

ju hänt, typ ”du är kille, hjälp din pappa att bära”.  

Citatet ovan visar att informant J blir tilldelad sysslor endast på grund av sitt kön. En 

annan kille i gruppen anser att det inte är konstigt att han som kille istället för hans 

syster får hjälpa sin pappa att bära eftersom att killar är fysiskt starkare. Här kan vi se 

hur informanten refererar till de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män, 

och att informanten tycker att det är logiskt att de olika könen får olika uppdrag 

beroende på vilket kön individen har eftersom att det finns biologiska skillnader. 

De andra informanterna nickar på huvudet för att bekräfta att män biologiskt är 

starkare än kvinnor. Informanterna i den gruppen tar alltså på sig de könsroller och 

egenskaper som samhället förväntar sig för att de tillhör det manliga könet. Mannen 

får enligt informanten stå för den starka individen och kvinnan för det intelligenta 

och omhändertagande. Trots att informanterna här talar om skillnader mellan könen 

får vi uppfattningen om att de inte kritiserar det. Trots att könen får olika uppgifter 

så anser informanterna i fokusgrupp 2 att det är logiskt eftersom att det finns 

biologiska skillnader. Genom detta kan vi se hur informanterna talar om skillnader 

och icke-jämställda förväntningar som något som inte är negativt, samtidigt som de 

visar att de är medvetenhet kring särbehandlingarna.  

Johansson menar att den manliga kroppen alltid har illustrerats som fysiskt stark. Att 

det är något som pojkar ska sträva efter.95 Informant C i fokusgrupp 1 berättar han att 

han minns att både föräldrar och pedagoger under hela hans uppväxt uppmuntrat 

honom till att äta mycket för att han ska bli stor och stark, som en riktig man ska 

vara. Han minns inget om att pedagoger påpekat flickors matvanor och i efterhand 

inser han hur konstigt det är. Han anser att det är sådana saker som omedvetet sätter 

                                                   
95 Herz, Marcus & Johansson, Thomas, Maskuliniteter kritik, tendenser, trender, (Johanneshov, 
2012), s. 41. 
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sig i individens psyke och följer med livet ut. Pedagoger och föräldrar lär ut och 

reproducerar samhällets normer och förväntningar på dessa barn.  

Det diskuteras även i de olika grupperna att det har blivit normalt att kvinnan istället 

får använda sin kropp för att sedd i samhället. Några av deltagarna anser att det var 

”sjukt ideal” att kvinnan behöver använda sin kropp för att lyckas inom sin karriär. 

Flera av informanterna i de olika grupperna håller med om att det finns normer i 

samhället som gör att kvinnor behöver använda sin kropp i syfte att lyckas inom sin 

karriär. 

De talar om detta som någonting negativt eftersom de anser att samhället ser 

mannens prestationer medan kvinnans prestationer glöms och hon får istället 

kompensera med att sätta sin kropp i fokus.  

C och två av killarna i fokusgrupp 1 sysslar med musik på fritiden och de alla 

upplevde att den kulturen var väldigt grabbig.  

C; Säg en tjej som inte visar sexiga bilder inom musikbranschen, de måste de för att 

bli kända. Men det finns dock skitfula killar som lyckas bli stora. 

X; Faktiskt så är det sant det du säger, det känns som att hon behöver mer än bara 

talang för att bli sedd. 

Informanterna refererar till kvinnor som syns i media, de anser att kvinnokroppen 

används för att sälja produkter. De anser att det är konstigt att kvinnan ska behöva 

använda sin kropp för att sälja produkter och för att få vara med och synas. Dem tar 

upp en av Dolce & Gabbanas mest omtalade reklambilder. På bilden kan vi se en 

kvinna som ligger ner med en man över sig och flera andra män runt om kring som 

kollar på henne. Bilden, som mer eller mindre skulle uppfattas som en bild där 

männen våldför sig på kvinnan, syftar till att sälja den senaste parfymen. 

Informanterna menar att det nästan är en norm i samhället att kvinnan ska använda 

sin kropp för att få synas och för att få sin vilja igenom. 

Ingen av informanterna kan minnas att det var så extremt mycket (lättklädda) 

kvinnokroppar när de var yngre, det har blivit mer normalt nu. De upplever dock inte 

att den manliga kroppen används för att sälja, eller är så sexualiserad i samma 

utsträckning som den kvinnliga kroppen. Informanterna beskriver ett mönster som 

även Greer, och andra forskare, visat på. Nämligen tankar kring att det har förändrats 

de senaste åren. Greer menar att förr räckte det med att se vacker ut, men att idag 

måste en kvinna vara mer än bara vacker för att duga. Hon menar att i dagens 

samhälle så fokuseras det mer på kvinnans kropp än förr.96 

                                                   
96 Greer, Germaine. Kvinnan i sin helhet. (Stockholm, 1999.) s. 30. 
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Informanterna uppfattar det som att det är en norm att män ska vara mäktiga, 

framgångsrika och reserverade. De menar att det är även så män oftast framställs 

inom media. Männen blottas inte alls i samma nivå som kvinnor. Informanterna i 

fokusgrupp 4 anser att dessa normer reproduceras i samhället genom att kvinnor 

framställs på sådana sätt. Människor i alla åldrar matas dagligen av bilder och klipp 

där kvinnan underkastar sig mannen och ännu en gång bekräftas hierarkierna.  

Slutsats 

I denna uppsats undersöker vi hur killar i gymnasiet talar om jämställdhet, samt hur 

de talar om jämställdhet kopplat till feminism. I alla fokusgruppsintervjuer kommer 

olika mönster av vad informanterna främst talar om när det kommer till detta ämne, 

dessa olika mönster är våra teman som vi sedan analyserar. Slutsatsen kommer först 

att sammanfatta frågeställningarna och resultatet av dessa, för att sedan gå in på en 

avslutande reflektion som kommer att relatera tillbaks till syftet och de begrepp och 

teorier vi använt oss av i studien. 

Hur talar informanterna om jämställdhet och normer? 

De talar om jämställdhet som något självklart och att de förväntar sig att det ska vara 

jämställt på till exempel arbetsplatser. Informanterna berättar även att de upplevt 

arbetsplatser som inte är jämställda och att detta har skett på grund av normer som 

syftar på att kvinnan ska vara mer passiv i motsvarelse till sina manliga kollegor. När 

informanterna talar om normer så påpekar de att normer är något man följer 

”automatiskt” och att de har blivit lärda de sen de var små. Informanterna betraktar 

normer som oskrivna regler och följer normerna blint även fast de vet vad normer 

innebär och hur pass mycket de kan påverka ett samhälle. 

Hur talar informanterna om jämställdhet kopplat till feminism? 

Informanterna definierar begreppet feminism som en kamp för kvinnors rättigheter. 

De talar om feminism som något bra och något som behövs eftersom att jämställdhet 

mellan kön är, enligt informanterna, någonting självklart. Några informanter 

identifierade sig själva som feminister medan vissa andra inte var villiga till att göra 

det. Informanterna som valde att inte kalla sig för feminister ansåg att de var för 

jämställdhet men ville inte identifiera sig som feminister. Informanterna kommer 

även in på feminism och jämställdhet ur ett globalt perspektiv, de diskuterar hur 

jämställdhet ser ut i andra delar av världen, ett populärt område att prata om är 

mellanöstern, informanterna menar att Sverige borde ses som ett ideal till hur ett 

jämställt samhälle ska se ut och att mellanöstern har mycket att åstadkomma om de 

ska komma till den nivån vi i Sverige är på. 
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Många av informanterna delar med sig av vad de tror är anledningen till att 

mellanösterns jämställdhet och feminism stagnerar, informanterna tror att främst 

religion och kultur spelar en viktig roll i detta då informanterna tycker att religion är 

”fast i stenåldern” och att det är den som styr män och kvinnors syn på jämställdhet 

och feminism i mellanöstern. 

Avslutande Reflektion 

Genom att analysera informanternas svar med hjälp av olika teoretiska 

utgångspunkter samt begrepp som norm, jämställdhet, feminism och könsroller så 

kan vi tolka det informanterna säger på ett enklare vis. Utav dessa begrepp så är det 

jämställdhet som har varit det övergripande temat i vår studie. Genom 

informanternas utsagor kan vi se att de talar om jämställdhet kopplat till feminism på 

ett sätt som ger uttrycket att de vill att feminism ska fortsätta sträva för framgång. 

Vi kan även dra slutsatsen att alla inte vill identifiera sig med det feminism står för, 

även fast de håller med om vad feminismens kamp handlar om. Kopplar vi detta med 

vårt syfte, där intresset är att se hur killar talar om jämställdhet, feminism och 

normer och hur detta kan påverka framtiden av vårt samhälle när det kommer till 

jämlikhet mellan könen så kan vi dra slutsatsen att det finns killar som anser att 

feminism är något att kämpa för. Dessa killar tycker även att de själva borde kämpa 

för feminismen, inte endast kvinnor. Däremot så finns det vissa killar som anser att 

feminism är bra och de har inget emot kampen som förs genom feminism, tvärtom så 

håller de med om vad feminismen talar om och de vill att den ska fortsätta sträva 

framåt, dock så vill de inte ta på sig något ansvar själva. Alla våra informanter tycker 

att feminism är något bra och välbehövligt i samhället, dock kan vi fortfarande inte 

göra generaliseringen att ”alla killar som går i gymnasiet tycker att feminism är bra”, 

eftersom uppsatsen inte sträcker sig på en sådan bredd. 

Tittar vi vidare på informanternas utsagor om jämställdhet och normer så ser vi att 

informanterna uttrycker sig angående normer på ett vanligt och enkelt sätt. 

Informanternas åsikt angående normer är som många andras, det bara är så eller 

liknande meningar är den förklaring till normer som informanterna främst använder 

sig av. Detta kan bero på det som Bronwyn Davies påpekar, att i vårt samhälle så 

finns normer överallt och att vissa av dessa normer är märkbara och synliga medan 

andra är mer gömda och osynliga.97 Informanterna är medvetna om att normer finns 

och att de märks av i samhället, detta kan relateras till de ”synliga” normer som 

Davies pratar om. Medan vissa normer följs blint och ifrågasätts inte av 

informanterna, detta kan relateras till de ”osynliga” normer som Davies pratar om.98 

                                                   
97 Davies, Bronwyn- Hur flickor och pojkar gör kön. (Stockholm, 2003.) s. 9. 

98 Ibid. 
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Det är lite så normer fungerar, de både syns och inte syns, de reproduceras både 

medvetet och omedvetet och det verkar som att informanterna är inne på liknande 

spår när de talar om dessa normer.99 

Informanterna säger inte endast att det bara är så, de uttrycker även att normer är 

en del av problemet när det kommer till ojämlikheten mellan könen, detta gör de när 

de delar med sig av livserfarenheter där normer som dessa har utspelats. Utifrån 

detta uttalande från informanterna samt Lena Martinssons och Eva Reimers bok 

Skola i normer, som säger att det är främst i skolan som dessa normer reproduceras 

kan vi dra slutsatsen att normer påverkar jämställdheten mellan könen på olika 

platser i samhället som t.ex. skola och arbetsplats.100 

En sådan här livserfarenhet var när en av informanterna blev tillsagd av sin mamma 

till att hjälpa pappa att bära, och när informanten ifrågasatte sin mamma till just 

varför han var tvungen att hjälpa till med att bära och inte någon av hans systrar så 

fick han svaret ”Du är kille”. Han blev alltså tilldelad en syssla på grund av hans kön. 

En annan informant tycker att detta låter logiskt då killar biologiskt sätt är fysiskt 

starkare på grund av till exempel muskelmassa. Detta var intressant eftersom att 

detta kan relateras till det faktum att många könsteoretiker hävdar att en människa 

inte föds manlig eller kvinnlig utan med specifika yttre karaktärsdrag, sen om detta är 

en tjej eller kille bestäms av omgivningens uppfattning.101 Detta betyder då att ifall 

man delar samma uppfattning som denna informant och utgår ifrån vad dessa 

könsteoretiker hävdar, så skulle man anse att varenda människa med ett yttre 

karaktärsdrag som tyder på en stark fysik, är manlig. Detta i sin tur hade då lett till 

att de människor som har ett yttre karaktärsdrag som inte tyder på en stark fysik, 

anses vara ”icke-manliga” alltså kvinnliga. 

Trots att de pekade på logiska förklararingar inom vissa skillnader så ansåg de ändå 

att det var problematiskt att det var så. Även fast det blir en positiv särbehandling för 

det ena könet så blir det automatiskt en negativ särbehandling för det andra könet.  

 

 

 

 

                                                   
99 Davies, Bronwyn- Hur flickor och pojkar gör kön. (Stockholm, 2003.) s. 12 f. 

100 Martinsson, Lena & Reimers, Eva. (red.) Skola i normer. (Falkenberg, 2015). s. 9. 

101 Elvin-Nowak, Ylva. & Thomasson, Helene. Att göra kön – Om vårt våldsamma behov av att vara 
kvinnor och män, (Stockholm, 2010), s. 21. 
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Marcus Herz och Thomas Johansson går också in på hur män förväntas vara, starka 

eller inte, i sin studie Maskuliniteter; kritik, tendenser, trender. I denna studie 

försöker de ta reda på vad en riktig man är. Till skillnad från andra könsteoretiker så 

menar Herz och Johansson att flickor och pojkar inte föds ”utan kön” utan de anser 

att de föds med olika kön och att de uppfostras på olika sätt på grund av det.102 

Hur man identifierar vad en människa är, manlig eller kvinnlig, beror alltså mycket 

på vad för sorts uppfattning man har om vad som är manligt och kvinnligt, vad för 

kunskap man besitter samt vad för normer man följer och/eller inte följer. Alla våra 

informanter lever i liknande normförhållanden då de alla kommer från en och samma 

plats, detta kan vara anledningen till varför de har så liknande åsikter om vad som är 

”manligt” och vad som är ”kvinnligt”. 

Vi kan dra slutsatsen att det finns killar som är medvetna om problemet normer 

skapar när det kommer till jämställdhet mellan könen. Dock så kan vi inte säga hur 

mycket dessa killar är redo för att försöka förändra dessa normer eller hur mycket de 

egentligen vill att dessa normer ska förändras. 

Genom att göra denna studie har vi fått se mönster som tidigare teoretiker talat om. 

Fokusgruppen som inte ville identifiera sig som feminister visar samma mönster som 

Edley & Wetherell tar upp, nämligen att livet blir osäkert för killar eftersom att all 

makt som ges till kvinnorna måste på något sätt ha tagits ifrån männen.103 Det 

framgick därför som att kampen för jämställdhet var en självklar sak eftersom att det 

var mer tydligt att den omfattade allas rättigheter. Kampen för feminism var inte lika 

självklar för alla eftersom att uppfattningen fanns om att den kampen endast riktade 

sig till kvinnor, och att den kampen bedrevs mot männen. 

Denna undersökning har hjälpt oss att förstå på vilket sätt killar i gymnasiet uttrycker 

sig och resonerar angående jämställdhet, feminism och normer. Den har även hjälpt 

oss att förstå varför dessa killar uttrycker sig på de sätten de gör. Den viktigaste 

slutsatsen som kan dras utifrån denna undersökning är att ifall majoriteten av alla 

killar tycker som de killar vi intervjuat i denna undersökning, så har feminismen och 

dess kamp en ljus framtid, dock så kan vi inte ge ett konkret svar när det kommer till 

frågan ifall normer kommer förändras till det bättre. 

 

                                                   
102 Herz, Marcus & Johansson, Thomas. Maskuliniteter; kritik, tendenser, trender. (Johanneshov, 
2012). s. 21. 

103 Edley, Nigel & Margaret, Wetherell. Jekyll and Hyde: Men’s Constructions of Feminism and 
Feminists. (2001) s. 339. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Jämställdhetsfrågan är något som står oss båda nära och det är något vi båda tycker 

är roligt att studera om. Ett förslag till fortsatt forskning är att studera hur både killar 

och tjejer upplever jämställdhet på olika offentliga platser samt att det skulle vara 

intressant att se hur olika faktorer som klass, kön, etnicitet eller utbildning påverkar 

svaren. 
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Bilagor 

Informationsbrev 

 

 

Hur ser gymnasieelever på jämställdhet? 

- Informationsbrev om en studie angående gymnasieelevers syn på begreppet 

jämställdhet. 

 

Vi är två stundenter, Ines Javor och Amar Kurtovic, från Linköpings Universitet som läser 

sista året på Samhälls- och kulturanalys. På Samhälls- och kulturanalys står det moderna 

samhället och hur det förändras i fokus. Här får studenterna kunskaper om människors 

livsvillkor och om politiska, sociala och etniska identiteter och konflikter. Det är nu dags för 

oss att skriva vår kandidatuppsats.  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur killar i gymnasiet ser på begreppet jämställdhet. 

Vi vill vidare även undersöka hur killar i gymnasieålder för samtal kring begrepp kopplat till 

jämställdhet och hur ni definierar dessa begrepp. Vi anser att denna undersökning är viktig för att mer 

kunskap om unga mäns perspektiv på jämställdhet eftersom de är en del i utvecklingen av ett mer 

jämställt Sverige. 

Vi planerar att intervjua 16 personer, vilket kommer att ske i grupper av 4 personer. Vi letar efter 

personer som är: 

* Killar över 15 år 

* Går på gymnasiet  

* Har en samhällsinriktning på gymnasiet 

Det är därför vi har valt att fråga dig om du vill delta i vår undersökning. 

Gruppintervjun kommer att ta cirka en timma. Om möjligt kommer denske med personer som du 

känner eftersom att vi letar efter en grupp av fyra personer som är bekanta med varandra. På så sätt 

hoppas vi öka tryggheten och friheten att tala fritt om dina åsikter. 

All tänkbar känslig information kommer att skyddas och ditt namn kommer att vara anonymt. I studien 

kommer va använda oss av påhittade namn för att öka anonymiteten. På detta sätt skyddas du som 

informant och ingen obehörig får tillgång till information om dig och ingen obehörig får tillgång till 

den informationen du har delat under gruppintervjun. De enda som kommer få tillgång till personlig 

information som t.ex. namn är vi som utför studien och vår handledare. Det är även viktigt att ta 

hänsyn till att vi som utför studien inte kan garantera att de andra deltarna inte kommer att sprida 

information om vad som sagts.  
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Efter att studien är avslutad kan du som informant ta del av den färdiga uppsatsen. Om ni vill läsa 

arbetet så skickar vi gärna den till dig via mejl.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

du behöver förklara varför du väljer att göra så  

Vill du vara med och delta i vår studie kan du nå oss på uppgifterna nedan eller via Facebook.  

Norrköping, 2017-04-06. 

Ines Javor, 0737444891, Inesjavor@gmail.com 

Amar Kurtovic, 0737717129, Amarkurtoviic@gmail.com 

Handledare: Lisa Guntram 

Biträdande lektor 

Postadress: Linköpings universitet Tema Teknik och social förändring  

581 83 LINKÖPING 

Telefon: 013-285823 

E-post: lisa.guntram@liu.se 

Uppdelning av arbete 

Ines 

Jag och Amar var inne på olika spår i början av uppsatsen. Vi visste inte riktigt vad vi 

skulle skriva om och vilken målgrupp som vi ville rikta oss åt. Tillslut hittade Amar 

sitt fokus och jag hittade mitt så vi valde att göra ett arbete kring det hela vilket 

resulterade i att undersöka jämställdhet bland gymnasiekillar.  

En annan anledning till att vi valde att utföra arbetet ihop var för att vi kommer bra 

överens samt vi tidigare arbetat ihop. 

Vi båda skrev intervjufrågorna ihop och båda kom med idéer och frågor som vi trodde 

kunde bli bra underlag. Under intervjuerna var det jag som skötte samtalen med 

fokusgrupperna medan Amar transkriberade samt inflikade med följfrågor. Båda tog 

på sig ansvaret att kontakta tänkbara informanter på olika sätt. 

 

Personligen tycker jag att båda har varit aktiva under hela arbetets gång och jag 

tycker att vi kompletterat varandra på ett väldigt bra sätt. Jag anser inte att någon av 

oss har fått bära ett större ansvar än den andra trots att vi har haft olika 

fokusområden. 

Mina största fokusområden var inledningen, tidigare forskning och analysen. Trots 

att analysen var mitt fokusområde så var Amar väldigt delaktig i att ständigt komma 

med förslag och förbättringar. Vi var väldigt beroende av varandras åsikter, tankar 

och erfarenheter. 

mailto:Inesjavor@gmail.com
mailto:Amarkurtoviic@gmail.com
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Amars huvudområden blev därför bland annat metod och slutdisskuionen. Även har 

var han beroende av mina tankar. Under slutdisskusionen hade vi väldigt många och 

långa dialoger mellan varandra som var intressanta. 

Trots att vi fokuserade på olika områden så arbetade vi nästan alltid ihop vilket 

resulterade i att man blev delaktig i alla delar även fast man inte satt och skrev i 

avsnittet. 

Amar 

Uppdelning av arbete, C-uppsats, Amar & Ines. 

”Början” av uppsatsen. 

Med början av uppsatsen menar jag det som hände innan vi började skriva på 

självaste uppsatsen, till exempel saker som planering och vilket tema som skulle 

väljas. 

Vi bollade med några idéer om vad vi skulle kunna skriva om, jag hade en tanke om 

att det skulle handla om feminism eller någonting i den stilen, medan Ines inte var 

säker på vad hon ville forska om men hon ville gärna intervjua gymnasieelever. Det 

var då vi kom på att vi kunde lika gärna slå ihop dessa idéer och forska om feminism 

och dylikt genom att intervjua gymnasielever. 

När det gällde planering av uppsatsen så var vi båda ense om att vi skulle vara 

tvungna att prioritera uppsatsen framför andra saker. Vi båda var villiga att offra 

saker som t.ex. jobbpass, träningspass och dylikt. 

Intervjuer och transkription. 

När det kom till intervjuer och transkription så delade vi upp det på det sättet att jag 

fick transkribera mer medan Ines fick ansvaret att leda intervjuerna. När det kom till 

att leta efter informanter så var vi båda engagerade i detta, vi åkte tillsammans runt 

till gymnasium för att leta efter potentiella intresserade informanter. 

Självaste uppsatsen. 

Under hela uppsatsens gång så har vi båda skrivit åtminstone en del i alla delar av 

uppsatsen men skillnaden har varit att den ena har fått mer ansvar i det de känner sig 

mer bekväma att skriva om. 
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Ines kände sig mer bekväm att skriva inom analysen, den tidigare forskningen och 

inledningen. Medan jag föredrog att skriva inom metoden, teorin och 

slutdiskussionen. 

När vi väl skrev så skrev vi majoriteten av gångerna ihop och inte på varsitt håll, 

därför så diskuterade samtidigt som vi skrev, på det sättet så skrev vi egentligen alla 

avsnitten tillsammans bara att en person hade snäppet större ansvar i respektive 

delar av uppsatsen. 


