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Förord 

Att skriva denna magisteruppsats har lärt mig mycket, dels om mig själv och dels om feminism 

och kvinnoforskning, som idag går under begreppet genusforskning. Det sistnämnda var också 

ett av skälen till varför uppsatsen just kom att handla om feminism och unga kvinnor. Både 

genusforskning1 och feminism är ämnen som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har lärt mig att 

tro på mig själv, att aldrig tvivla på mina kunskaper och min kompetens. När magisteråret 

började i augusti 2002 undrade jag emellanåt om jag skulle ro det hela i land inom den tidsram 

som var satt. Nu sitter jag här och kan säga med stolthet i rösten att det gjorde jag.  

 

Jag vill tacka mina nära och kära som har stöttat mig och stått ut med mig de dagar pressen 

har varit mer påtaglig än vanligt. Jag vill också tacka min handledare Gunilla Petersson samt 

informanterna i min studie. 

 

 

                                                
1 Under genusforskning faller idag också feministisk forskning, könsforskning, könsteoretisk forskning, kvinno- och 
mansforskning etcetera. Att benämna kvinnoforskning som genusforskning är att dra det ett steg längre och visa att 
man inte bara studerar och synliggör kvinnor i allmänhet och hennes situation utan att man också vill belysa de 
maktstrukturer som finns i samhället mellan könen. Ur: Gothlin, Eva. Kön eller genus? En skrift som bygger på en 
föreläsning av Gothlin, vid konferensen ”Könsperspektiv i forskning och undervisning” i Göteborg 26-27 aug. 1999. s 13-
14 
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1 Inledning 

Kvinnor i min generation upplever, tror jag, att de är självständiga och har makt över sina liv 

och tankar. Själv har jag upplevt det så och gör det än idag till viss del, men efter att ha läst 

olika böcker och tidskrifter på temat feminism har jag förstått att även den mest tuffa och 

självständiga kvinnan egentligen kanske inte är det. För hur vi än vrider och vänder på det, 

kvarstår det faktum att kvinnan har varit underordnad mannen inom stort sett alla områden 

under en väldigt lång tid, och att det än idag finns områden som kvinnor fortfarande inte har 

tillträde till, eller tillåts ha tillträde till. Det handlar om den patriarkala maktstruktur som vi lever 

i och så har gjort i flera hundra år. Och om att (våga) se, för den kan ta sig tämligen subtila 

uttryck som är svåra att upptäcka om man inte är medveten om dem. Denna magisteruppsats 

handlar om dessa maktstrukturer sett ur åtta tjejers vardag på deras respektive skolor, 

Vårdgymnasiet och Byggymnasiet. Båda dessa utbildningar är könssegregerade (och sina 

respektive största motpoler sett ur hur könsfördelningen ser ut och vad som traditionsenligt 

anses passa tjejer respektive killar att utbilda sig till) och är platser där patriarkala 

maktstrukturer lyser igenom, mer eller mindre tydligt. 1993 gav regeringen bland annat 

följande direktiv till Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan: 

Det aktiva arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män syftar till att ge varje individ, 

oavsett kön, samma möjligheter att utveckla sina personliga ambitioner, intressen och 

talanger. […] […] En jämnare könsfördelning inom utbildningsvägar och därmed 

förhoppningsvis inom yrken och branscher är eftersträvansvärd. Det vidgar de individuella 

möjligheterna för människor, samtidigt som det är viktigt inom alla branscher och områden 

att ha tillgång till såväl kvinnliga som manliga perspektiv och kompetenser. […]2 

Är arbetet så aktivt som man vill få det att låta? Hur ser det egentligen ut på våra, av tradition, 

kvinnliga respektive manliga gymnasieutbildningar? Med denna magisteruppsats vill jag skildra 

hur tjejer i 17-20-årsåldern upplever sin vardag på respektive utbildning. 

 

Syfte 

Syftet med denna magisteruppsats är att se hur vardagen ser ut för tonårstjejer som väljer att 

studera på en könssegregerad yrkesförberedande gymnasieutbildning och vilka betydelser det 

har för dem. Dessa betydelser har format uppsatsens frågeställningar och är följande: 

• hur de upplever att studera på en könssegregerad utbildning – där antingen det egna eller 

det motsatta könet dominerar,  

• hur de ser på sin egen kvinnlighet,  

• hur de ser på jämställdheten mellan könen och  
                                                

2 Regeringens direktiv för Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan. I: Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan. 
Visst är vi olika! En antologi för kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan flickor och pojkar och deras olika 
villkor och förutsättningar i skolan. Stockholm, Utbildningsdepartementet: 1993. s 64 
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• hur deras inställning är till feminism.   
 

Syftet med denna studie har inte varit att förändra kvinnors vardag, även om jag önskar att så 

vore möjligt. Men jag vill väcka unga kvinnors intresse för feminism och vad det kan vara och 

vilken betydelse det kan ha (och att det kan vara en källa att hämta kraft ur). Uppsatsen kan 

placeras in under kvinnoforskning i allmän bemärkelse, som kvinnoforskarna Karen Davies och 

Johanna Esseveld benämner en av de två olika grenar som har vuxit fram inom 

kvinnoforskningen idag. Den andra grenen är kvinnoforskning vars mål är att försöka förändra 

och upphöja kvinnans position i samhället.3 Studien ska ses som en version av sanningen och 

inte som den absoluta sanningen. Den absoluta sanningen existerar inte, men genom att skriva 

in sig själv som författare i sitt eget arbete bidrar man till att öka objektiviteten. Jag har i mina 

sökningar efter tidigare forskning funnit att det har det skrivits relativt lite om denna 

åldersgrupp inom det samhällsvetenskapliga fältet med ett genusperspektiv, och också om hur 

unga kvinnor upplever att studera på könssegregerade utbildningar. Det är en viktig fråga som 

behöver belysas mer och sättas fokus på. 
 

Disposition för uppsatsen 

Den kvalitativa intervjustudie som ingår i denna D-uppsats ska ses som exempel på det jag vill 

belysa: könssegregerade kvinnoförhållanden. Feminism är det övergripande temat för hela 

uppsatsen. I arbetet använder jag mig av citat dels från intervjustudien med informanterna och 

dels från olika feministiska forskare och kvinno- och genusforskare vars kunskap/åsikter jag 

finner relevant för uppsatsens problemställningar. I båda fallen används citat för att tydligt 

klargöra vad som sagts. 

 

I kapitel 2 redovisas utförligt metoden för studien: hur intervjustudien genomförts och hur 

materialet har bearbetats och om problem som uppkom. Feministisk metod redovisas också och 

begreppet strong objectivity som följer som en röd tråd genom hela denna magisteruppsats.  

 

I kapitel 3 ges en bakgrund utifrån statistiska data från Statistiska Centralbyrån (SCB) till hur 

det patriarkala samhället verkar och pekar tydligt på kvinnors underordnade position i samhället 

under rubrikerna: Jämställdhet, Skola/utbildning, Arbetsmarknad & Löner samt Makt och 

inflytande i samhället.  

 

Kapitel 4, som behandlar tidigare forskning, är indelat i följande teman: Flickor och pojkar i 

skolan, Om kön och strukturell underordning hos tonårsflickor och Feminism – att våga ta 

                                                

r3 Davies, Karen och Esseveld, Johanna. Kvalitativ kvinnofo skning. Stockholm, Arbetslivscentrum: 1989. s 10-15 
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ställning och behandlar intressant och relevant forskning kring uppsatsens problemställningar. 

Kvinnoforskningens uppkomst inom det samhällsvetenskapliga fältet och utveckling, kommer 

också att presenteras kortfattat utifrån boken Kvalitativ kvinnoforskning (1989) av Karen Davies 

och Johanna Esseveld.  

 

I kapitel 5, som behandlar de teoretiska utgångspunkterna, möter vi följande teman: 

Kvinnoforskning, Genus, Genuskontraktet, Könssocialisation och till sist Feminism – att våga ta 

ställning.  

 

I kapitel 6 – Resultatredovisning & Analys - har arbetet strukturerats utifrån följande rubriker: 

Reaktion på utbildning och yrkesval, Könssegregerad utbildning, Sexuella trakasserier, Attityd 

och stämning på skolan, Kvinnoidealet i samhället och slutligen Feminist? Att våga ta ställning.  

 

Kapitel 7 innehåller en kort och koncis konklusion. 

  

Därefter avslutas uppsatsen med ett slutord. 

 

 

2 Metod 

Inledning 

Feministisk forskning har intresserat mig en längre tid, framför allt unga kvinnor och deras 

villkor i samhället samt deras syn på sig själva. När magisteråret drog igång så stod det klart att 

det övergripande temat för uppsatsen skulle vara just kvinnor. Slutligen, efter samråd med 

handledare, var inriktningen på uppsatsen klar och skulle nu handla om hur tjejer upplever att 

studera på könssegregerade gymnasieyrkesutbildningar. Efter ett antal rundringningar och en 

kartläggning över hur könsfördelningen såg ut på gymnasieskolorna i den stad intervjustudien 

skulle äga rum stod det klart att de utvalda gymnasieprogrammen skulle bli Byggprogrammet 

på B-skolan och Vårdprogrammet på V-skolan. Att jag valde kvalitativa intervjuer beror på att 

jag tycker det är ett relevant och bra sätt att möta dem man ska skriva om. Inom 

kvinnoforskningen, inom det samhällsvetenskapliga grenen, är det också den mest använda och 

”legitima” metoden, att använda sig av kvalitativa intervjuer, då kvinnoforskningens regel 

nummer ett är att kunskap härrör ur erfarenhet.4 Det gör att också att studien känns lite mer 

levande. 

 

                                                

t

4 Se Diana Mulinari i kap. ”Att tänka feministisk teori och bedriva feministisk forskning” i Sociologisk kvinnoforskning 
(1997) och Karen Davies och Johanna Esseveld i Kvalita iv kvinnoforskning (1989) 
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Den feministiska synen på relationen mellan forskare och undersökningspersoner ligger i 

linje med den förståelseform som präglar den kvalitativa forskningsintervjun.5  

Så här beskriver Steinar Kvale i Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) den ömsesidiga 

förståelse för kvalitativa intervjuer och dess betydelse för att nå en viss kunskap, som finns 

mellan kvinnoforskningen och de grenar av samhällsvetenskapen som arbetar med kvalitativa 

intervjuer. Kriterier som bland annat anses viktiga att förstå är intervjupersonens livsvärld och 

vad den har för mening.6 Vidare att man söker efter det unika utifrån intervjupersonen och inte 

efter allmänna åsikter.7 Och att intervjun verkar som en positiv upplevelse – både för den som 

blir intervjuad och den som intervjuar. Man samtalar om ett ämne/flera ämnen som båda finner 

intressant och viktigt.8 

 

Även om studien inte alls kan sägas vara representativ för alla gymnasietjejer i samma 

situation, så är det ett exempel på hur det kan vara. Helt orimligt kan det inte vara att andra i 

samma situation skulle kunna känna igen sig på vissa punkter. Men det är inte 

representativiteten jag är ute efter i denna studie, utan denna intervjustudie ska ses som ett 

exempel på hur det kan vara för tjejer som studerar på mans- respektive kvinnodominerade 

gymnasieutbildningar i Sverige. Samtidigt visar det också hur skiljaktigheter på grund av kön i 

allra högsta grad lever och frodas, trots att det finns en utbredd mening att Sverige är ett 

jämställt land. 

 

Fokus ligger på hur dessa tjejer upplever att studera på kvinno- respektive mansdominerade 

utbildningar och under vilka villkor detta sker. Feminism, genus, könssocialisation, 

könssegregerad skola och jämställdhet står i centrum för uppsatsen.  

 

Urval & Problem 

Urvalet tog sin form genom att det visade sig att i staden där den kvalitativa intervjustudien 

skulle äga rum var de mansdominerade utbildningarna placerade på en och samma skola och 

detsamma när det kom till de kvinnodominerade. På B-skolan går det cirka 440 elever varav 

270 studerar på Byggprogrammet. Av dessa är fem stycken tjejer, och dessa går samma 

inriktning: måleri. Cirka 170 elever går på övriga program på B-skolan. Av dessa är cirka 20 

stycken tjejer. På V-skolan går det cirka 300 elever varav cirka 250 på Vårdprogrammet och av 

dessa är 25 stycken killar. Cirka 50 elever går på övriga program på skolan, varav cirka fem av 

dessa är killar. (V-skolan ligger dock vägg i vägg med en annan skola där könsfördelningen är 

mer jämn.) Urvalskriterierna för denna uppsats har varit som Michael Quinn Patton benämner 

                                                
5 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund, Studentlitteratur: 1997. s 73 
6 Ibid s 34 
7 Ibid s 37 
8 Ibid s 39 
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det ”Stratified purposeful sampling”9 – vilket innebär att man jämför olika subgrupper till 

exempel tjejer på mansdominerad respektive kvinnodominerad gymnasieutbildning. I urvalet 

har också en homogenisering varit av största vikt för att urvalet skulle få större legitimitet - i 

denna kvalitativa intervjustudie att de bor och studerar i samma stad. I urvalet har jag sökt 

efter att de båda programmen, som har varit det främsta urvalskriteriet, skulle vara 

yrkesförberedande och att det skulle vara minst 60 procent10 killar på den mansdominerade 

utbildningen och detsamma gällande för den kvinnodominerade utbildningen. Det visade sig 

också vara så att denna 60 procents gräns även gick att applicera på båda skolorna i helhet och 

därmed var inte bara programmet utan också hela skolan könssegregerad. 

 

Problem som uppstod vid urvalet var att det inte fanns någon större möjlighet att välja utan att 

urvalet ”valde sig själv” utifrån de kriterier jag fastställt. Det var ett problem att det bara fanns 

fem tjejer på Byggprogrammet och att en bortföll på grund av ointresse11. Att det endast fanns 

fem tjejer på B-skolan styrde antalet i hela studien. Flickorna på B-skolan var de som 

intervjuades först och när det stod klart att det endast skulle bli fyra tjejer som ställde upp från 

den mansdominerade utbildningen föll det sig så att det blev fyra tjejer som intervjuades på 

Vårdprogrammet också.  

 

Material 

Det empiriska materialet består av åtta intervjuer, på cirka 40 minuter vardera. Informanterna 

intervjuades en och en. Jag fick kontakt med dem genom deras respektive lärare som jag kom i 

kontakt med via telefon. Ingen av informanterna hade jag träffat förut. Den enda information 

informanterna fick innan intervjun var att det skulle handla om könsroller och hur de upplever 

att studera på en könssegregerad gymnasieutbildning, även denna information fick de av sina 

lärare. Då studien inte skulle handla om dem själva personligen ansåg jag det inte nödvändigt 

att träffa dem innan. Alla intervjuer har skett enskilt på skoltid i ett klassrum på respektive 

skola.  

 

Intervjuerna spelades in på band och har därefter transkriberats i sin helhet. Intervjuerna har 

varit strukturerade, men de har drag lånade av så kallade solidariska intervjuer där man bland 

annat inte ska utgå från att man direkt förstår vad informanten menar utan be henne förklara 

och förtydliga. Inte heller ska man avbryta utan låta henne tala klart och låta henne tala på sitt 

eget sätt. Solidariska intervjuer är ett begrepp som började användas av några danska 

                                                

t9 Patton, Michael Quinn. Qualita ive Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks: Ca., Sage: 2002. s 243-244 
10 Om det är mer än 60 procent kvinnor i en grupp räknas den som kvinnodominerad och är det mer än 60 procent män 
i gruppen är den mansdominerad enligt Statistiska centralbyrån 2002 
11 Förutom att flickans lärare hade informerat henne om att jag skulle komma så hörde jag själv av mig till henne men 
fick inget svar. 
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kvinnoforskare däribland Elsa Christensen och Kirsten Hvidtfeldt12 tidigt 80-tal. Detta begrepp 

har sedan Karen Davies och Johanna Esseveld använt sig flitigt av i sin kvinnoforskning.13 Alla 

informanter har intervjuats utifrån samma frågemall men har oftast olika följdfrågor. Nya 

riktningar har uppstått beroende på vad det är som flickorna har tagit upp och fortsatt prata 

om. Men i det stora hela har det kretsat kring ämnen som feminism, könsroller och 

identitetsskapande.  

 

Statistik 

Intentionen var att dessa intervjuer skulle pågå mellan 60 till 90 minuter vardera och därmed 

vara det enda empiriska materialet i studien men eftersom det inte blev så, har jag valt att 

komplettera materialet med statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån). Statistik som är 

relevant i denna studie är könssegregerad gymnasieskola respektive högskola/universitet och 

den könssegregerade arbetsmarknaden, samt jämställdhet på olika områden som till exempel 

löner. Att använda sig av statistik är ett bra sätt då det dels ger en kvantitativ legitimitet till 

studien och dels sätter in studien i ett större sammanhang. Analysresultatet av intervjuerna är 

inte allmängiltig för alla gymnasieflickor i samma sits, men det ger en reflektion av hur det kan 

vara. Statistik är en annan typ av källmaterial än kvalitativa intervjuer, och kan därmed ge oss 

olika typer av kunskap om en frågeställning. De kompletterar varandra. 

 

Bearbetning av material  

Bearbetningen av intervjumaterialet har gått till så att efter intervjuerna var transkriberade 

delades materialet in efter övergripande teman. Jag fann att det mest övergripande temat var 

ett, nämligen feminism, och att detta tema kunde delas in i flera ”underkategorier”. Feminism 

är något som kan och bör appliceras på hela samhället och detta på grund av det patriarkala 

samhälle vi lever i. Mannen anses vara norm och allt i samhället utgår, mer eller mindre, från 

ett manligt perspektiv. Detta leder till att kvinnan får rollen som den underordnade och 

avvikande i samhället och, i och med dessa maktstrukturer är det därför möjligt att påstå att 

feminism kan appliceras på hela samhället. Feminismens innebörder diskuteras längre fram i 

kapitel 5.14 Förutom de teman som går att sortera in under feminism som könssocialisation, 

genus, jämställdhet, identitet och könsidentitet fanns det två områden som jag tyckte var 

relevanta i intervjumaterialet: könssegregerad skola och flickor i skolan. Även de två 

sistnämnda tangerar feminismens område. 

                                                

f

tt

12 Se Christensen, Else och Hvidtfeldt, Kirsten (1981) ”Hvad forstår vi ved et ’solidarisk interview’? Interviewmetodens 
anvendelse i kvalitativ forskning” i Metodeproblemer i samfundsvidenskabelig kvindeforskning, Copenhagen: Center for 
Samfundsvidenskabelig Kvindeforskning 
13Davies, Karen och Esseveld, Johanna. Kvalitativ kvinno orskning. Stockholm, Arbetslivscentrum: 1989. s 24 ff 
14 Se Hirdman, Yvonne. Genus – om det stabilas föränderliga former. Lund, Liber: 2001 och Hirdman, Yvonne (1994). 
”Vad ska vi ha kvinnor till?” Pocke idningen R – Kvinnlig livsform under manlig norm, nr 3-4 Årgång 24, 1994. 
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Tidigare forskning och teoretisk inramning har utgått från dessa teman och dessa teman har på 

så sätt haft en betydande roll i detta arbete. När jag läste in mig på en del av det omfattande 

område som feminism är, fann jag en värdefull analysmodell med namnet genuskontrakt som 

Yvonne Hirdman har arbetat fram. Likaså har inläsning gjorts på den samhällsvetenskapliga 

grenen av området genusforskning och den tradition som finns där, vilket har varit till stor hjälp 

för detta arbete. 

 

Materialet har bearbetats på flera olika sätt: dels har de två grupperna jämförts med varandra 

men också inom den egna gruppen då det visat sig att där finns både likheter och olikheter som 

är intressanta att belysa, bland annat hur de uppfattar och tolkar samma saker och händelser 

och där har det emellanåt varierat mycket i uppfattning. I analysarbetet har tidigare forskning 

och teori använts för att belysa olika saker. Mitt mål har varit att arbetet ska ta en koncis och 

rak form med intressanta spår. Slutligen har jag valt att lägga ett feministiskt perspektiv över 

materialet och med hjälp av statistik placerat in det i ett större sammanhang. 

 

Feministisk metod 

När det gäller frågan om vetenskap och kunskap så finns det flera feministiska ståndpunkter. 

Vad som förenar dessa är, enligt genusforskaren Diana Mulinari två saker: 

 […] insikten om de komplicerade relationer som råder mellan makt, vetenskap och 

kunskap, de må vara feministiska eller ej. Trots skillnader i angreppssätt och intentioner 

delar kvinnoforskare en insikt att forskningsresultatet inte bör skiljas från 

forskningsprocessen eller från forskaren själv.15 

Objektivitet anses stå för ”icke-engagemang” och ett sätt för forskaren att skyla över sin egen 

roll i forskningsprocessen och slutligen i resultatet. Vanligt är att kvinnoforskare inte sällar sig 

till den traditionella sociologins metodologi där ”sanningen” ska upptäckas och lyftas fram och 

detta utan hänsyn till forskarens genus, könsidentitet, klass och etniska tillhörighet. 

Objektiviteten förstärks genom att den som bedriver forskningen synliggörs i resultatet och 

detta utifrån sitt genus, könsidentitet, klass och etnisk tillhörighet. Ofta arbetar man med olika 

sociala processer, men som sällan eller aldrig har fått namn i sociologisk mening.16  

 

Mulinari skriver i artikelboken Sociologisk kvinnoforskning (1997) i kapitlet ”Att tänka feministisk 

teori och bedriva feministisk forskning”: 

                                                
15 Mulinari, Diana (1997). ”Att tänka feministisk teori och bedriva feministisk forskning”. I: Åsa Lundqvist och Diana 
Mulinari (red.) Sociologisk kvinnoforskning. Lund: Studentlitteratur. s 128  
16 Ibid s 129-130 
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Min egen utgångspunkt är att det snarare är forskning på en allmän grundval av 

feministisk teori och etik än genom tro på någon särskild metod, som man vinner insikt i 

kvinnans situation.17 

 

Det resonemang Mulinari för är intressant. Jag finner inte heller att det är en särskild metod 

som behövs för att forska om olika kvinnoförhållanden, utan troligen mer att man håller fast vid 

att tänka och arbeta reflexivt och verka för att detta blir en gedigen och genuin metod som är 

hållbar. Och att samtidigt fortsätta utveckla detta tänkande.  

 

Diana Mulinari säger att hon med andra feminister delar ståndpunkten ”att kvinnor vet”, men 

att det inte har det kvinnliga könet som grund, utan kvinnors sociala utgångspunkter. Här 

handlar det om det faktum att kvinnor har en kunskap om hur det är att vara just kvinna, och 

denna kunskap är inget någon annan kan erfara utan att ha befunnit sig i samma kläder. Detta 

innebär att feministisk teori försöker skapas och formas utifrån hur kunskap alstras genom 

sociala relationer.18 

 

För att kunna göra det möjligt att se hur sociala relationer påverkar oss i det vardagliga menar 

Karen Davies och Johanna Esseveld i boken Kvalitativ kvinnoforskning (1989) att man måste 

ställa sig partisk och betrakta samhället ur kvinnors perspektiv och på så sätt utgå från ett så 

kallat kvinnoperspektiv. Genom att göra detta ska det vara möjligt att se tidigare inte 

uppmärksammade sociala relationer av förtryck. Detta ska i sin tur kunna bidra till kvinnors 

frigörelse. Därför har det också visat sig viktigt att främst använda sig utav kvalitativa 

forskningsmetoder för att lättare kunna nå kärnan av kvinnors liv. Tidigare inom 

samhällsvetenskapen har kvantitativa forskningsmetoder varit den vanligaste metoden. Ett av 

många skäl till varför kvalitativa forskningsmetoder har blivit regel snarare än undantag när det 

gäller den samhällsvetenskapliga grenen inom kvinno- och genusforskningen, är att forskaren 

och forskningssubjektet kan mötas och att de ger plats för lyssnande. Förutom nya metodval 

har även val när det gäller teori fått genomgå en förändring. Många kvinnoforskare19 menar att 

de teorier som finns inom den ”traditionella” och ”manliga” samhällsvetenskapen och det språk 

som används, inte går att applicera inom kvinnoforskningen utan att det måste till nya teorier 

och ett nytt språk för att kunna beskriva och förklara kvinnors liv och erfarenheter.20  

 

                                                
17 Mulinari, Diana (1997). ”Att tänka feministisk teori och bedriva feministisk forskning”. I: Åsa Lundqvist och Diana 
Mulinari (red.) Sociologisk kvinnoforskning. Lund: Studentlitteratur. s 132 
18 Ibid s 130-131 
19 Se Barbara DuBois (1983) för en mer ingående redogörelse. ”Passionate  scholarship: notes on values, knowing and 
method in feminist social science”, i Bowles & Duelli Klein (eds) Theories of Women´s Studies, London: Routledge & 
Kegan Paul och DeVault, Marjorie L. (2001). “Talking and Listening from Women´s Standpoint: Feminist Strategies for 
Interviewing and Analysis”. I: Weinberg, Darin (red). Qualitative Research Methods. Oxford, Blackwell Publishers Ltd.  
20 Davies, Karen och Esseveld, Johanna. Kvalitativ kvinnoforskning. Stockholm, Arbetslivscentrum: 1989. s 11-16 
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Beverley Skeggs delar åsikten om synliggörandet av forskarens roll med Mulinari, och för en 

diskussion om hur viktigt det är att inte negligera metodologiska frågor eller att som 

kunskapsmakare kunna svära sig fri från ansvar genom att inte skriva in sig själv i det 

forskningsarbete man gör. Det går inte att komma ifrån att den som förmedlar kunskap, 

genomsyrar med sina ställningstaganden och med sin bakgrund såsom kulturellt, socialt och 

klassmässigt, den kunskap som produceras. Genom att ta beslut som inom vilka praktiker man 

ska placera sitt arbete både skapas och begränsas möjligheterna att ge sig in i diverse 

teoretiska och politiska diskussioner.21  

 

Detta instämmer jag i och finner det också viktigt för att ge läsaren möjligheten att själv kunna 

bedöma om det man läser har en trovärdighet eller inte. Just därför är det viktigt att också 

positionera sig själv i sin text och synas, både på gott och ont. Det går inte att komma ifrån att 

det är någon som har tolkat detta på ett visst sätt, antingen med eller utan hjälp av olika 

teorier. Författaren till texten har alltid sista ordet och därmed också tolkningsföreträde av den 

kunskap som produceras. 

 

Begreppet strong objectivity 

Det medvetna valet att skriva ”nära mig själv” kommer från begreppet strong objectivity som 

Sandra Harding har myntat och redovisas här nedan. Det är också ett tydligt drag inom 

kvinnoforskningen att skriva in sig själv som forskare i texten och inte utesluta sig själv och att 

det därtill passar mitt eget sätt att skriva gjorde valet enkelt. När det gäller valet att redovisa 

analys tillsammans med teori och tidigare forskning fann jag det som ett lämpligt val för mitt 

arbete. Upplever att detta sätt gör det lättare att sätta sig in och förstå analysen och val av 

teori samt tidigare forskning. 

 

Erfarenhet = Kunskap + Reflexivitet = Objektivitet 

Kunskap är erfarenhetsbaserad, menar Unni Wikan och eftersom kunskap är 

erfarenhetsbaserad måste man lyssna på dem som har erfarenheten (= kunskapen). Som 

forskare ska vi lära oss av informanternas erfarenhet, samtidigt som vi själva skapar oss en 

erfarenhet och därmed får kunskap. Självreflexivitet blir också viktigt eftersom informanternas 

perspektiv anses vara sanningen. Dessa metoder har tydliga drag av fenomenologin och 

hermeneutiken. När man arbetar med ett inifrånperspektiv blir det viktiga att förs å och att se 

det ur ett mikroperspektiv och samtidigt försöka utveckla en teori utifrån empirin.

t

                                               

22  

 

 

t t21 Skeggs, Beverley. A t bli respek abel: konstruktioner av klass och kön. Göteborg, Daidalos: 2000. s 34 
22 Wikan, Unni (1991). “Toward an Experience – Near Anthropology” i Cultural Anthropology 6 (3) sid 285-305 
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En kvinnoforskare som utvecklat banbrytande teorier är Sandra Harding som menar att 

problemet med konventionell objektivitet är att det ofta utgår från ett manligt perspektiv.23 

Harding menar att stark självreflexivitet utgör en betydande grund och genom detta kan man 

nå objektivitet.24 Inom feminismen har det länge pågått diskussioner om subjektivism och 

objektivism – vilket som är det gällande. När Harding satte namn på de olika riktningarna kom 

hon till insikt om stark respektive svag objektivitet. Genom att inta en viss ståndpunkt och 

klargöra den i sin text, så bidrar detta till att objektiviteten blir stark - det vill säga att man 

försöker komma sanningen så nära som det är möjligt. Men som Harding menar är det omöjligt 

att vara fullkomligt objektiv, för som forskare intar man alltid (omedvetet eller medvetet) en 

viss ståndpunkt utifrån vissa preferenser såsom kön, klass, bakgrund etcetera.25  

 

Att som forskare klargöra sin ståndpunkt har man för läsaren berättat vilken position man 

intagit och därmed ges dels forskaren en möjlighet att förklara sin utgångspunkt och metod och 

dels får läsaren en större förståelse för arbetet. När man som forskare klargör sin ståndpunkt 

för sig själv och reflekterar över sitt eget arbete kan detta tillsammans med att arbeta utifrån 

flera olika förklaringar, till exempel vardagliga och sociala, bidra till att göra objektiviteten 

starkare. Precis som Unni Wikan menar Sandra Harding att för att kunna nå kunskap om 

kvinnor så är det idag lika naturligt som självklart att söka sin empiri hos kvinnor. Det är endast 

dessa själva som kan berätta om hur det är att vara just kvinna.26 

 

En annan kvinnoforskare vid namn Marjorie L. DeVault pratar också om detta men hon tar det 

samtidigt ett steg längre. DeVault menar att kvinnor förstår kvinnor ”bäst” och detta på grund 

av att en kvinnlig forskare kan sätta sig in i situationer som den kvinnliga informanten pratar 

om, till exempel hushållsarbete i hemmet. Men samtidigt är vårt språk för dåligt utrustat för att 

förstå kvinnors känslor och situationer och menar att det möjligen krävs ett nytt ordförråd för 

att kunna nå en förståelse.27  

 

Etik 

Etiska överväganden som har gjorts för studien har varit att anonymisera informanterna och 

varken nämna dem vid ålder eller fingerade namn. Skolornas namn och stadens namn är 

fingerat. Dessa överväganden har jag gjort för att ingen ska kunna se vilken informant som har 

sagt vad och detta på grund av att svaren i sig kanske inte är så kontroversiella, men när jag 

har satt in dem i vissa sammanhang kan de tolkas som så. Banden som intervjuerna spelats in 

                                                

t

23 Harding, Sandra (1996). “Rethinking Standpoint Epistemology: What Is “Strong Objectivity”?” I: Keller, E.F. och 
Longino, H.E. (red). Feminism and Science. Oxford: Oxford University Press. s 237 
24 Ibid s 246 
25 Ibid s 235 ff 
26 Ibid s 240 
27 DeVault, Marjorie L. (2001). “Talking and Listening from Women´s Standpoint: Feminist Strategies for Interviewing 
and Analysis”. I: Weinberg, Darin (red). Qualita ive Research Methods. Oxford, Blackwell Publishers Ltd. s 91-106  
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på förvaras på ett säkert ställe. När jag som författare har diskuterat med andra om studien har 

jag inte använt deras rätta namn utan använt deras fingerade namn. Informanterna har också 

informerats om att deras uppgifter ingår i en D-uppsats och att det innebär att den kommer att 

läsas utav många och att den kommer att tryckas, att den kommer att bli en så kallad offentlig 

handling och därmed kunna hamna i tryckt och digitalt media.  

 

Metodreflektion 

Analysen har inte påverkats av att intervjuerna inte blev så långa som det var tänkt från början 

och dessutom att jag bara träffade informanterna vid ett tillfälle. En anledning till att 

intervjuerna genomfördes på detta sätt är att jag vid en tidigare empirisk undersökning med 

unga kvinnor blev alltför involverad i deras liv och detta gjorde att det var svårt att göra en 

analys av det de hade delat med sig av. De studier jag läst, inom fältet kvinnoforskning, är 

studier på flera år där forskarna har träffat informanterna vid flera tillfällen. På ett sätt kan jag 

se att det är vikigt att få en nära kontakt med informanten samtidigt som det bidrar till en 

fördjupning av studien. Forskare som bedriver studier under flera år vittnar om svårigheterna av 

att man dras in i informanternas liv och att man vill hjälpa men att man inte alltid kan det. Men 

de berättar också om hur mycket det ger tillbaka.28 

 

Den brittiska sociologen Beverley Skeggs för en intressant diskussion i boken Att bli respektabel  

(2000) om begreppet klass när det gäller kvinnoforskning: 

Vi avgör vilka fält som är värda att studera och vilka som inte är det. Att man inom 

feministisk teori avsäger sig studiet av klass innebär att man avsäger sig ansvar för 

kunskapens klassprägel. Genom att inte ta sig an klassfrågorna eller smita undan genom 

att hävda att begreppet klass är tvetydigt/irrelevant antar man att det inte spelar någon 

roll och att andra tar ansvar för det.29 

 

Ett skäl till att jag inte har frågat flickorna om klass eller social bakgrund är för att jag inte 

finner det relevant i förhållande till uppsatsens problemställningar. Denna uppsats är, som 

tidigare nämnts, mer en reflektion över hur unga kvinnor upplever det på sina respektive 

könssegregerade gymnasieutbildningar. Visst önskar jag, om det är möjligt med denna uppsats, 

att bidra till att deras situation förändras där det är uppenbart att det behövs, till exempel för 

tjejerna som går på B-skolan, där jag finner det hemskt att dessa tjejer vet hur de ska/måste 

bete sig och se ut för att undgå trakasserier i någon form. För de tjejer som läser på V-skolan 

så kan jag tycka att det är viktigt att man diskuterar vidare hur man arbetar för och satsar kraft 

på att kvinnodominerade utbildningar och yrken inte ses som mindre värda och hur man lockar 

                                                

t t

28 Se Davies, Karen och Esseveld, Johanna. Kvalitativ kvinnoforskning (1989). s 30 ff för utförligare beskrivningar. 
29 Skeggs, Beverley. A t bli respek abel: konstruktioner av klass och kön. Göteborg, Daidalos: 2000. s 63 
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fler killar till denna typ av utbildningar. Detta är yrken som är viktiga för hela samhället och för 

oss alla, i olika skeden av våra liv. 

 

Klass har en absolut avgörande betydelse för hur dessa kvinnor lever sina liv, […] 

exemplifierat av deras ständiga vägran att låta sig bestämmas eller mätas utifrån 

klasstillhörighet.30  

Så här skriver Skeggs om begreppet klass och menar att det präglar subjektivitetsproduktionen. 

Vidare att klass i första hand handlar om ”ojämlikhet och exploatering”.31 Informanterna i 

Skeggs studie tillhör arbetarklass. Gemensamt för dessa kvinnor är att de upplevt 

klasstillhörigheten genom uteslutning och de ges inte tillträde till den värld som den ”Vita 

Medelklasskvinnan”32 rör sig i. Skeggs fann att det var ytterst viktigt för dessa kvinnor att inte 

positioneras som arbetarklass.  

De var medvetna om att de, om inget annat angavs, positionsbestämdes som sexuella, 

vulgära, tarvliga, patologiska och utan värde, vilket innebar att de ständigt kände sig 

tvungna att bevisa att de var annorlunda.33 

Sätten att motverka detta var flera – med hjälp av sina kroppar och utseende, kläder, 

konsumtionsvanor, fritidssysslor och hem, försökte kvinnorna visa att de inte tillhörde 

arbetarklass. Begreppet klasslös dök upp ett flertal gånger i kvinnornas vägran att definiera sig 

som arbetarklass. De såg sig då hellre som klasslösa. Detta var också till följd av att de inte 

kunde identifiera sig med arbetarklass utifrån de distinktioner som de upplevde hörde dit, till 

exempel fattigdom.34 

 

Att Skeggs finner det viktigt att ha med klass som en variabel när det handlar om kvinnor och 

feminism är tydligt efter att ha tagit del av hennes studie. För mig verkar det förhålla sig så att 

Storbritannien är ett mer utpräglat klassamhälle än vad Sverige är. För att kunna förstå dessa 

kvinnors livsvärld blir det omöjligt att undvika klass som en aspekt av deras liv och möjligheter, 

men eftersom min studie är minimal i jämförelse med Skeggs och inte heller har som syfte att 

spegla informanternas ”hela” livsvärldar, utan bara den som utspelar sig på skoltid, känns inte 

klass som en nödvändig aspekt i denna studie. Syftet har inte varit att spegla deras vardagsliv 

ur ett klassperspektiv.  

 

Något som jag däremot skulle ha frågat informanterna om, och då speciellt tjejerna på B-

skolan, är om deras pappor har haft någon inverkan på deras yrkesval. Ann Steenberg skriver 

                                                

t t

t t

30 Skeggs, Beverley. A t bli respek abel: konstruktioner av klass och kön. Göteborg, Daidalos: 2000. s 120 
31 Ibid s 121 
32 Se kap. 6 ”Klassmärkta femininiteter” (s 158-161) I: Att vara respektabel : konstruktioner av klass och kön (2000) av 
Beverley Skeggs för utförligare beskrivning om den Vita Medelklasskvinnan.  
33 Skeggs, Beverley. A t bli respek abel: konstruktioner av klass och kön. Göteborg, Daidalos: 2000. s 185 
34 Ibid s 121-155 
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att tjejer som väljer att studera på otraditionella utbildningar ofta har stöd och support från sina 

pappor.35 

 

En annan sak som jag tycker är viktig att ta upp är hur informanternas sätt att se på mig kan 

ha påverkat materialet, samtidigt också hur jag själv har positionerat mig. Hur har de svarat på 

frågorna? Är det mina frågor som har lett till dessa svar? Är svaren korta och endast ett 

nekande eller konstaterande eller är de berättande och uttömmande? Informanterna var i de 

flesta fall öppna och berättade vad de känner och hur de upplever olika situationer. Jag 

upplevde att mina frågor satte igång dem, men att intervjun sen kunde ta lite olika riktningar 

beroende på vad det var som tjejerna själva ansåg viktigt att prata om. Känslan av öppenhet 

har varit stark, speciellt vid vissa intervjuer då informanten har berättat något som har påverkat 

och berört henne djupt. Här vill jag också passa på att tydliggöra att det finns inget i underlaget 

som visar på att informanterna har ”brett på” för att tillmötesgå mina frågor och funderingar. 

Ett genomgående drag från min sida har varit att jag har låtit informanten prata till punkt. 

Detsamma har varit att jag har frågat informanten igen när det är något som stått oklart eller 

där jag tyckt att svaret varit för kort och oklart. Det har varit ytterst viktigt för mig att förstå 

under intervjuns gång vad det är informanten har pratat om och velat berätta. I vilken grad det 

är mina frågor som har lett till dessa svar är inget jag kan ge ett entydigt svar på.  

 

Vad jag dock kan säga är att i vissa frågor var informanterna mer bevandrade än jag. Detta kan 

möjligen ha påverkat att jag inte alltid har ställt de rätta följdfrågorna samtidigt som min 

okunskap har gjort att jag har frågat igen och/eller bett de förtydliga vad de menar och vilka 

känslor de har förknippat med situationen. Samtidigt har det också underlättat att jag själv är 

tjej. Jag upplevde att informanterna kände sig väl till mods när vi pratade och att de tyckte att 

frågorna var både relevanta och viktiga. Vissa frågor har upplevts som svåra att svara på av 

informanterna, men då ha de bett om tid och/eller har jag sagt till informanten att ta tid på sig, 

om det behövs. Detta har också medfört att svaren är ofta utförligt och lugnt besvarade. Två 

frågor i intervjumallen var dock obegripliga för alla informanter. Frågan löd följande: Finns det 

några kvinnoideal? Finns det några manliga ideal? Svaren jag fick på dessa frågor kom att 

handla om informanternas lärare och vad de hade lärt sig av dom. Tjejerna på B-skolan svarade 

på första frågan att det fanns ett antal kvinnliga lärare på skolan men inget mer. Min tanke med 

frågan var att utreda om det fanns några speciella kvinnliga respektive manliga ideal i skolans 

värld och om dessa överensstämde eller skilde sig från idealen i samhället. Vid varje 

intervjutillfälle fick jag förklara vad jag menade med frågan och det stod klart för mig att 

informanterna tyckte det var en konstig fråga. Därmed beslöt jag att utesluta frågan ur studien. 

Däremot inte sagt att alla frågor om ideal skulle strykas – frågorna: Hur tycker du att 

samhällets kvinnoideal är? /Hur ser du dig själv i relation till de kvinnoideal som finns i 

                                                
35 Steenberg, Ann. Flickor och pojkar i samma skola. Solna, Ekelund: 1997. s 32 
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samhället? har gett många intressanta svar som närmare går att läsa om i kapitel 6 under 

Kvinnoidealet i samhället. 

 

Sexuella trakasserier var inget som jag funderade på när jag skrev intervjufrågorna, vilket kan 

tyckas konstigt när man ser till uppsatsens område. Nu blev det tillagt som extrafråga då det 

dök upp under första intervjun och då jag förstod att detta var viktigt. Här visade det sig att 

informanterna och jag inte hade samma erfarenheter och därför inte heller samma referensram 

för vad som är accepterat och inte accepterat. Under en intervju ställde jag en följdfråga 

angående sexuella trakasserier, om det skulle behöva vara så, att man blev lättare utsatt om 

man som tjej inte var stark nog. Jag hann inte undslippa mig kommentaren: ”Jag skulle bli 

skitförbannad”, innan hon hade svarat. Detta var naturligtvis inte den bästa hållningen från min 

sida och som jag nämnt tidigare så gjorde min okunskap på vissa områden att följdfrågorna 

kanske inte alltid var de rätta men samtidigt på grund av min okunskap så gjorde det att jag 

frågade igen. Men nu när jag ser tillbaks så hade det varit bra om jag hade läst något om de 

möjliga psykiska skadorna som kan komma av sexuella trakasserier. Av det som tjejerna 

berättade fick jag känslan av att det till slut är något som rinner av en, man bryr sig inte längre. 

Just detta var väldigt svårt för mig att förstå. Här kan man kanske se en koppling till vad 

Marjoirie L. DeVault menar med att kvinnor förstår kvinnor bäst.36 Om det hade varit en man 

som ställt dessa frågor om sexuella trakasserier, som påstods komma från både elever och 

lärare, hur hade svaren sett ut då? Skulle man blivit tagen på allvar?  

 

 

3 Bakgrund 

Här följer en redogörelse för jämställdhet, skola/utbildning, arbetsmarknad & löner samt makt 

och inflytande i samhället utifrån statistiska uppgifter.37 Kapitlet avslutas med viktiga årtal för 

kvinnors frigörelse i Sverige. 

 

Jämställdhet 

Jämställdhet inordnas under det vidare begreppet jämlikhet som avser rättvisa förhållanden för 

alla individer och grupper i samhället. Jämlikhet avser alla människor i samhället oberoende av 

kön, klass eller religion etcetera. Jämställdhet avser förhållandet mellan kvinnor och män samt 

kvinnlighet och manlighet. 

 

                                                
36 Se utförligare beskrivning detta kapitel under rubrikerna Begreppet strong objectivity och Erfarenhet = Kunskap + 
Reflexivitet = Objektivitet 
37 På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2002 från Statistiska Centralbyrån. 
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Det finns två aspekter av jämställdhet: kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ jämställdhet 

innebär att fördelningen är jämn mellan kvinnor och män på alla områden i samhället, till 

exempel inom yrken, utbildningar, fritidsaktiviteter och maktpositioner. Jämn könsfördelning har 

uppnåtts när det i en grupp är 40 procent till 60 procent eller jämnare, andel kvinnor respektive 

män. Detta innebär att är det mer än 60 procent kvinnor i en grupp anses den vara 

kvinnodominerad och är det mer än 60 procent män så anses gruppen vara mansdominerad. 

Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnor och män får vara med och tillföra sina 

kunskaper, värderingar och erfarenheter samt att dessa värderas lika högt, och på så sätt 

berika och påverka samhället och dess utveckling inom alla områden.38  

 

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet visar att det fortfarande finns områden som är 

kvinno- respektive mansdominerade. Exempel på detta är att kvinnor idag arbetar till lika stor 

del i offentlig som i privat sektor medan männen till största delen arbetar i privat sektor, att den 

könssegregerade gymnasie- och högskolan består och likaså den könssegregerade 

arbetsmarknaden. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande ojämställda – män 

har högre lön än kvinnor i de flesta yrken och kvinnodominerade yrken har lägre löner och ett 

lägre värde än mansdominerade.39  

 

Skola/utbildning 

Inom utbildningsområdena omvårdnad och bygg som informanterna i denna studie läser inom, 

så ser man en tydlig ojämn könsfördelning. 2000/01 var det 36 800 flickor som tog studenten 

och 35 100 pojkar, och av dessa var det cirka 90 procent flickor som tog studenten från 

omvårdnadsprogrammet. När det gällde pojkar som tog studenten från byggprogrammet var 

siffran cirka 96 procent respektive cirka fyra procent flickor.40 Denna ojämna könsskillnad 

fortsätter, om än inte i lika stor skala, på högskolan. Antal examinerade från högskolans 

grundutbildningar 2000/01 var 24 100 kvinnor och 15 500 män. Av dessa var det cirka 88 

procent kvinnor som avgick med examen från vård- och omsorgsutbildningar respektive cirka 

tolv procent män. Från teknikprogrammen var det cirka 28 procent kvinnor som tog examen.41 

 

Här kan vi se att kvinnor försöker ta sig in på de mansdominerade områdena i större 

utsträckning än vad män försöker ta sig in på de traditionellt kvinnodominerade områdena. 

Kanske kan detta bero på att lönen är bättre på de mansdominerade yrkena än vad det är för 

de kvinnodominerade yrkena och värderas högre. Så för att en förändrig ska komma till stånd 

kan nog en viktig faktor anses vara att jämna ut löneskillnader mellan de olika yrkesområdena. 

                                                
38 På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2002 från Statistiska Centralbyrån. s 1-2 
39 Ibid s 1-2 
40 Ibid s 30 
41 Ibid s 32 
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Arbetsmarknad & Löner 

När det kommer till antal anställda i åldern 16-64 år 2001 var könsfördelningen följande: inom 

barn- och äldreomsorg och social omsorg 90 procent kvinnor och tio procent män. Inom hälso- 

och sjukvård var könsfördelningen 84 procent kvinnor respektive 16 procent män. Inom 

näringsgrenen byggnadsverksamhet var nio procent av de anställda kvinnor.42 När det gäller lön 

ser man att det är skillnad på om man är kvinna eller man. År 2000 var medellönen för män 

400 kronor mer än för kvinnor i yrkesgruppen vård- och omsorgspersonal med flera. I 

yrkesgruppen byggnadshantverkare var medellönen för kvinnor 3 600 kronor lägre än männens 

medellön.43 Inom yrkesgruppen sjuksköterskor var medellönen år 2000 för kvinnor respektive 

män 20 600 kronor och 21 200 kronor. Inom yrkesgruppen gjutare, svetsare, plåtslagare med 

flera var medellönen för kvinnor 18 300 kronor och för män 18 900 kronor.44 Detta visar att det 

är få yrkesgrupper där kvinnor tjänar lika mycket eller mer än män. De yrkesgrupper som utgör 

undantaget är grundskolelärare där både män och kvinnor har lika medellön: 19 200 kronor. De 

två andra yrkesgrupperna är förskollärare/fritidspedagoger där medellönen för kvinnor är 300 

kronor mer än männens och för kassapersonal med flera där medellönen för kvinnor är 700 

kronor mer än männens.45 

 

Hur kommer det sig att de två yrkesgrupper där kvinnor har högre lön än män i genomsnitt är 

så kallade kvinnoyrken? Kan det bero på att kvinnor anses mer omhändertagande och 

dessutom ha bättre hand med barn? Kan det visa på att kvinnor är en köpstark grupp och att 

de hellre expedieras av kvinnor? Men samtidigt så har män inom sjukvården högre lön än 

kvinnor – kanske är det ett sätt att få in männen i sjukvården? 

 

Makt och inflytande i samhället 

När det gäller makt och inflytande i samhället så är det fortfarande männen som dominerar. I 

Sverige, maj 2002, var det fem partier som hade manliga partiledare och tre partier som hade 

kvinnliga ledare.46 Kvinnliga ledamöter i riksdagens utskott har totalt sett ökat med 30 procent 

från 1973 till 2001. 1973 fanns det 36 ledamöter som var kvinnor av sammanlagt 240 

ledamöter. 1985 var siffran 68 kvinnor av totalt 240 ledamöter och 2001 hade det stigit till 123 

kvinnliga ledamöter av sammanlagt 272 stycken.47 Europaparlamentets sammansättning år 2001 

var det Sverige, av femton medlemsländer, som hade flest andel kvinnor representerade med 

                                                
42 På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2002 från Statistiska Centralbyrån. s 58 
43 Ibid s 66 
44 Ibid s 68-69 
45 Ibid s 68 
46 Ibid s 87 
47 Ibid s 88 
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sina cirka 45 procent kvinnliga parlamentariker. Sist låg Italien med knappt femton procent 

kvinnliga parlamentariker.48  

 

År 2000 var könsfördelningen för chefsposter efter sektor följande: privat sektor 18 procent 

kvinnor respektive 82 procent män och för offentlig sektor 53 procent kvinnor. Inom stat var 

könsfördelningen 32 procent kvinnor och inom kommun var det 58 procent kvinnor respektive 

42 procent män. För landstingen var fördelningen 43 procent kvinnor och 57 procent män. 

Totalt sett hade 23 procent kvinnor chefsposter år 2000.49  

 

Inom stat och privat sektor är det fortfarande männen som styr och dessa två sektorer är också 

de som har mest makt, pengar och inflytande i samhället. I de sektorer där könsfördelningen är 

mer jämn är det dominerande kvinnoyrken. Vad visar detta på? Att kvinnor inte släpps in på 

maktens områden? Det lustiga är, om det kan sägas vara det, är att kvinnorna står för de flesta 

chefsposterna inom kommun men inte inom stat. Detta kan tolkas som att kvinnan släpps in på 

maktens område men bara till en viss gräns. Där den reella makten återfinns (inom stat) är det 

flest män som innehar chefsposter. 

 

1846 fick ogifta kvinnor, frånskilda eller änkor, lov att arbeta inom hantverk och viss handel i 

Sverige. 1870 fick kvinnor ta studenten och 1873 tillåts kvinnor ta akademisk examen 

(undantag jur.lic och teologi). 1921 fick kvinnor i Sverige rätt att rösta. 1969 fick grundskolan 

en ny läroplan och nu bör skolan verka för jämställdhet. 1970 gäller detsamma för 

gymnasieskolan. 1980 ska grundskolan verka för jämställdhet. 1980 infördes också lag mot 

könsdiskriminering i arbetslivet. 1983 blev alla yrken, även inom försvaret, öppna för kvinnor. 

1998 skärptes jämställdhetslagen angående sexuella trakasserier.50 Med dessa årtal vill jag visa 

på att det har tagit lång tid för kvinnors frigörelse i Sverige och att det fortfarande är en bit 

kvar innan kvinnor och män är jämställda i samhället. 

 

 

4 Tidigare forskning  

                                               

Inledning 

Uppsatsens ämne tangerar många olika områden, varav de flesta går att sortera in under 

begreppet feminism. Feminism är ett område som täcker in allt, mer eller mindre, som rör 

samhälle och liv. Det kan vara hur pojkar och flickor behandlas i skolan till hur kvinnor får 

sämre lön än män trots lika arbete. Hur vi fostrar våra barn utifrån det kön det har fått av 

 
48På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2002 från Statistiska Centralbyrån. s 86 
49 Ibid s 94 
50 Ibid s 4-6 
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naturen och inte utifrån den individ det är, vidare till att kvinnor oftast känner mer rädsla än 

män för att bli ofredade, till att kvinnor i allmänhet, lever efter formella och rättsliga villkor som 

är skapade för och av män. Feminism handlar om att synliggöra de olika maktförhållanden som 

utspelas i samhället, beroende på vilket kön man tillhör.51 Viktigt är också att se att kvinnor är 

delaktiga och hjälper till att skapa detta ojämställda samhälle.  

 

Dagens kvinnoforskning, inom det samhällsvetenskapliga fältet, arbetar främst med kvalitativa 

djupintervjuer och studier som löper under en längre tid, oftast två till tre år, om inte längre. 

Det man utgår ifrån är hur kvinnor upplever olika situationer, livsförlopp, händelser och hur 

dessa påverkar deras liv samt hur de mår under dessa omständigheter som till exempel 

arbetslöshet, tonårsgraviditet, misshandel inom familjen. Jag har funnit litet skrivet om tjejer i 

åldern 17-20 år, som informanterna i min studie är. Unga kvinnor verkar överhuvudtaget vara 

sällsynta i dagens samhällsvetenskapliga kvinnoforskning.  

 

Karen Davies och Johanna Esseveld tar i sin bok Kvali ativ kvinnoforskning (1989) upp ett flertal 

bakomliggande faktorer till att kvinnor saknas i samhällsvetenskapen, bland annat att 

samhällsvetenskapen ursprungligen ansågs vara en vetenskap som studerade det offentliga och 

inte den privata sfär som kvinnor ansågs tillhöra genom hennes vardagliga sysslor. Samtidigt 

som det också är ett faktum att kvinnor till en början inte hade tillträde till de vetenskapliga 

områden i samma utsträckning som männen. Idag är det just dynamiken mellan det privata och 

offentliga som anses ha en betydande roll inom samhällsvetenskapen och således viktigt att 

studera. Men det har tagit tid och det är kvinnoforskningen som har varit pådrivande och menat 

att man för att kunna studera kvinnors liv, måste studera deras privatliv. Kvinnors liv var förr 

sällan av intresse och när det väl kom på tal var bilden ofta förvrängd. Därför har det funnits ett 

stort behov av att fylla detta tomrum och kvinnoforskningen har tagit ordentlig fart de senaste 

åren. Det har vuxit fram två olika grenar inom kvinnoforskningen idag: kvinnoforskning i allmän 

bemärkelse och kvinnoforskning som försöker förändra och upphöja kvinnors position i 

samhället som ofta är underordnad.

t

                                               

52 

 

Vidare skriver Davies och Esseveld:  

Vi tar vår utgångspunkt i kvinnors vardag och i antagandet att kvinnor är handlande 

subjekt som aktivt reflekterar över sina liv. Samtidigt förutsätter vi att dessa reflexioner, 

och de avgöranden och handlingar som följer av dem, inte är fria från påverkan utan 

bestäms av vissa begränsade faktorer som tidigare erfarenheter, härskande ideologier, 

sociala relationer av förtryck och exploatering samt kvinnornas faktiska livssituationer. 

 

t t51 Skeggs, Beverley. A t bli respek abel: konstruktioner av klass och kön. Göteborg, Daidalos: 2000. s 239-245 
52 Davies, Karen och Esseveld, Johanna. Kvalitativ kvinnoforskning. Stockholm, Arbetslivscentrum: 1989. s 10-15 
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Kvinnor reflekterar och handlar med andra ord mot bakgrund av vissa utifrån givna 

referensramar.53 

Detta citat illustrerar mina tankar och också min utgångspunkt att kvinnors vardag är viktig att 

belysa. Sociala relationer har en betydande plats i vardagen. Det jag finner både viktigt och 

intressant är samspelet kvinna – samhälle och kvinna – samhälle - man.  

 

Detta kapitel är indelat efter följande tre teman: Flickor och pojkar i skolan, Om kön och 

strukturell underordning hos tonårsflickor och Feminism – att våga ta ställning. Den forskning 

som redovisas i detta kapitel är dels till för att skapa förståelse om de problemställningar som 

detta arbete handlar om och dels ett avstamp inför kapitel 5 som tar upp uppsatsens teoretiska 

inramning. Den forskning som jag funnit relevant och värdefull för min studie och är relaterad 

till uppsatsens frågeställningar: 

• hur de upplever att studera på en könssegregerad utbildning – där antingen det egna eller 

det motsatta könet dominerar,  

• hur de ser på sin egen kvinnlighet,  

• hur de ser på jämställdheten mellan könen och  

• hur deras inställning är till feminism,   
är Beverley Skeggs teorier om varför (unga) kvinnor vänder sig ifrån feminismen, Marika 

Lövströms och Cecilia Wistedts studie om kön och strukturell underordning hos tonårsflickor. 

Ytterliggare en relevans för val av Lövströms och Wistedts studie är att de har använt sig av 

samma metod som jag, det vill säga kvalitativa intervjuer. Informanterna är i någorlunda 

samma ålder också, i deras studie är de intervjuade i undre tonåren och informanterna i min 

studie är i övre tonåren. Relevant att ta upp här är också om flickor och pojkar i skolan och hur 

olika de premisser är som de faktiskt befinner sig där under samt det faktum att skolan i allra 

högsta grad återspeglar samhället och därmed är delaktiga i reproduktionen om mäns sociala 

överordning respektive kvinnors sociala underordning i samhället. 

 

Flickor och pojkar i skolan 

Det kanske stämmer att pojkar inte riktigt vet hur hårt de tar i andra och hur ont det kan 

göra. Flickor kan å andra sidan särskilt i puberteten vara mycket känsliga för minsta fysiska 

beröring eller tillmäle. Det är ju det pojkarna märker! Det är inte lätt att tillgodogöra sig 

undervisning när man brottas med sina hormoner, sina för stora händer, växande bröst 

och kroppslukter. Än är man liten och än är man stor och man är både rädd för och längtar 

efter att bli vuxen. Man är kanske kär i en eller flera och det växlar snabbt och man har 

ingen aning om hur man ska handskas med sina känslor och livet är en berg- och dalbana. 

Men det som kallas verbala sexuella trakasserier på arbetsplatser kallar vi inte sexuella 

                                                
53Davies, Karen och Esseveld, Johanna. Kvalitativ kvinnoforskning. Stockholm, Arbetslivscentrum: 1989.  s 11 
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trakasserier på skolan. Vi kallar det ”fula ord”. Vi får höra hur barn kallar varandra hora 

och bitch och bög i skolan. Det är ibland så vanligt att man skulle kunna tro att det hör till 

vardagsspråket att uttrycka sig så. Särskilt flickor brukar säga att de inte bryr sej om det 

”för killar menar inget med det för dom kallar ju varandra för bög”.54 

 

Föräldrar och syskon är ofta de som först möter barnet och påvisar olika könsmönster och de 

förväntningar som följer på dessa. I skolan fortsätter barnet att lära sig hur man ska vara som 

flicka respektive pojke.55  

 

Egentligen kan det tyckas märkligt att inte feminism ingår i kursplanen för grundskolan. Jag vill 

hävda att skolan är en del av samhället och därför speglas också samhället och dess villkor i 

klassrummet. Skolans värld är inte, som kanske skulle kunna tros, ”skyddad” från resten av 

samhället. Skolan är en produkt utav samhället och speglar det i allra högsta grad. 

 

Ann Steenberg skriver följande om flickor och pojkar som önskar gå en annan väg 

yrkesmässigt: 

Flickor som väljer mansdominerade yrken visar sig inte i övrigt särskilt manliga, snarare 

tvärtom – de är måna om att också visa upp sin kvinnliga sida. En pojke som vill bli 

sjuksköterska och en flicka som vill bli pilot måste alltså få mycket uppmuntran. Brytare 

behöver kunniga, starka och nära förebilder som följer dem. Gemensamt för framgångsrika 

brytare är att de har god självkänsla och hög social kompetens.56 

Vidare skriver Steenberg att flickor som väljer otraditionella gymnasielinjer och yrken, har ofta 

haft pappor som stöttat och sporrat deras intresse men också att ju närmare en utbildning står 

arbetsmarknaden desto mer könssegregerad är den.57   

 

I tidskriften Kulturella perspektiv nr 4 1998, är hela numret tillägnat en serie föreläsningar som 

ingick i ett tvådagarssymposium i Umeå, oktober 1998, arrangerat av Etnologiska institutionen. 

I föreläsningen ”Berättelser om skolan, berättelser om kön” (1998) berättar Anna Sofia 

Lundgren om hur hon som medföljande observatör på en högstadieskola fick se och höra hur 

viktigt ”rätt” könsligt beteende var i skolan. Normen är heterosexualitet och inom detta finns 

det specifika gränser för hur man får/ska bete sig och se ut. En flicka berättar att om man inte 

följer killarnas krav och uppmaningar så blev man trakasserad på olika sätt, bland annat i form 

av att killarna tog på flickornas kroppar och använde fula, nedvärderande ord. Detta var inte 

ovanligt även om man var kompisar. Lundgren menar att detta sätt att straffa genom slag 

                                                

t  
r

54 Steenberg, Ann. Flickor och pojkar i samma skola. Solna, Ekelund: 1997. s 78-79 
55 Hägglund, Solveig (1993). ”Det blev en pojke!”. I: Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan. Viss  är vi olika! En
antologi för kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan flickor och pojka  och deras olika villkor och 
förutsättningar i skolan. Stockholm, Utbildningsdepartementet. s 7 
56 Steenberg, Ann. Flickor och pojkar i samma skola. Solna, Ekelund: 1997. s 32 
57 Ibid s 32 

 22



och/eller tafsande kan ses som objektifieringar av flickorna. En flicka som går i nian berättar för 

Lundgren att hon upplever att killarna tar mer plats i skolan, de sitter mindre still och pratar 

mer. Detta är ingen ovanlig bild av hur det kan se ut i ett klassrum idag och Lundgren menar 

att det är viktigt att ta det på allvar och kanske ännu mer idag, när vårt samhälle blir mer och 

mer individinriktat.58 

 

I föreläsningen ”Sexism som symboliskt våld i skolan” (1998) skriver Kerstin Hägg bland annat 

om den forskning som gjorts på området. Den forskning som finns kommer huvudsakligen från 

USA och Kanada.59 Men forskningen i Sverige har på senare år tagit ett stort kliv framåt och 

insett vilket viktigt område detta är att studera. 1996 kom den första publicerade studien i sitt 

slag som behandlar sexuella trakasserier i den svenska skolan: Stopp för sexuella trakasserier

(1996) av Ulla Kullenberg och Birgitta Ehrenlans. Studien bygger på en enkät utförd på 

högstadieskolor och gymnasieskolor i Stockholm hösten 1995. Tio procent av alla flickor 

inskrivna i årskurs nio och arton procent av alla flickor inskrivna i årskurs två har besvarat 

enkäten. Nästan hälften av alla tillfrågade flickor hade svarat att de någon gång varit utsatta för 

sexuella trakasserier på skoltid. En fråga som bland annat ställdes i enkäten var om sexuella 

trakasserier var ett skäl till flickors motvilja att söka vissa linjer. Resultatet visar på ett mycket 

litet samband. Däremot visade resultatet ett samband mellan fördelningen av flickor och pojkar 

i klasser och en sexuell jargong. Förekomst av sexuell jargong visade sig vara större ju färre 

tjejer det var i en klass och att tjejerna reagerade desto mer negativt på det. I klasser där det 

var mindre än 25 procent tjejer, förekom sexuella trakasserier nära tre gånger mer än i jämnt 

könsfördelade klasser. Tjejerna som utsätts för sexuell jargong av sina manliga skolkamrater 

tillskriver det ofta motiv som ”förälskelse eller önskan till sexuell kontakt”. De få gånger lärare 

använder sig av detta, tillskrivs de motiv som ”makt och mobbning”. Resultatet i studien visar 

också att de tjejer som inte har någon att anförtro sig för om det inträffade, tar större skada än 

de tjejer som har någon att prata om det med.

 

                                               

60 

 

Kerstin Hägg skriver angående resultatet i studien Stopp för sexuella trakasserier:  

Det är ställt utom allt tvivel att det förekommer såväl könskränkande jargong som 

könsmässig särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier i skolan. Vi känner inte 

till omfattning och konsekvenser och inte heller vad som görs och vad som kan göras för 

att förhindra detta. Det är inte att förundra sig över att flickorna i den svenska studien 

känner sig mera kränkta och hotade när det är lärare som trakasserar. Det är illavarslande 

att flickor har så lätt att hitta förmildrande omständigheter som förklaring till att jämnåriga 

pojkar bär sig illa åt. I det avseendet är det lätt att se att det som pågår i skolan kan tjäna 

 

t
t r

58 Lundgren, Anna Sofia (1998). ”Berättelser om skolan, berättelser om kön”. I: Jacobsson, Roger (red) Kulturella 
perspek iv. Kropp och kön i skolan. Svensk etnologisk tidskrift nr 4. s 5-6 
59 Hägg, Kerstin (1998). ”Sexism som symboliskt våld i skolan”. I: Jacobsson, Roger (red) Kulturella perspek iv. K opp 
och kön i skolan. Svensk etnologisk tidskrift nr 4. s 24 
60 Kullenberg, Ulla och Ehrenlans, Birgitta. Stopp för sexuella trakasserier. Enkätundersökning bland flickor i åk 9 och 
gymnasiets åk 2, 1995. Stockholms Skolor, Central Förvaltning, Informationsenheten (1996: 2). 
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som en inskolning och tillvänjning till ett accepterande förhållningssätt: ”pojkar/män är 

sådana och det får man finna sig i!”.61 

 

2002 utkom Allvar eller på skämt? – en nationell enkätundersökning av språkbruk och sexuella 

beteenden från Arbetslivsinstitutet. De tillfrågade i enkäten var 2200 flickor och pojkar födda 

1983 och gick första året på gymnasiet.62 Fler tjejer än killar har svarat att de har blivit utsatta 

för olika former av kränkningar - upp till 77 procent av de medverkande flickorna har angivit 

”[…] att de har blivit utsatta för verbala eller andra kränkningar med sexuell anknytning.”. Det 

visade sig också att tjejer oftare än killar tyckte att sexuella och etniska trakasserier och 

raskonflikter var ett problem i skolan.63 I enkäten visade sig den öppna frågan ”Vad tycker du 

att skolan borde göra för att förhindra sexuella trakasserier?” engagera många och de 

medverkande eleverna kom med många olika förslag på åtgärder. En stor del av svaren pekar 

på att information, diskussion och undervisning anses viktigast och efter detta åtgärder som att 

”[…] agera, ingripa, vara tydligare, ta det på allvar.” Få har svarat att ”Det är bara på skämt.”64 

 

Om kön och strukturell underordning hos tonårsflickor. 

I uppsatsen ”Det bara är så”. En social konstruktion om kön och strukturell underordning hos 

tonårsflickor, har författarna Marika Lövström och Cecilia Wistedt intervjuat åtta 13-14-åriga 

tjejer för att, som det står i sammanfattningen till deras C/D-uppsats i sociologi:  

[…] belysa och diskutera hur den sociala konstruktionen av kön och effekterna av det 

strukturella förtrycket av kvinnor kommer till uttryck bland tonårstjejer.  

 

Författarna har kommit fram till att flickorna upplever att avvikelse från den traditionella 

kvinnliga könsrollen motarbetas av omgivningen men att trots detta så uppvisar flickorna ett 

missnöje mot denna könsroll. Den kvinnliga könsrollen innebär bland annat för dem att inte ha 

makt, för att detta inte anses ingå i kvinnors genuskontrakt.65 Flickorna vill inte heller erkänna 

skolan som en del av det patriarkala samhället trots att de säger att pojkarna på olika sätt tar 

mer plats. Detta missnöje tar sitt uttryck i att de ibland ifrågasätter mannens överordnade roll i 

samhället. Flickorna beskriver sig själva som lugnare än pojkarna i skolan och att även lärarna 

tycker detta. Denna positiva egenskap som tillskrivs flickorna gör att de fortsätter vara lugna i 

                                                

t r61 Hägg, Kerstin (1998). ”Sexism som symboliskt våld i skolan”. I: Jacobsson, Roger (red) Kulturella perspek iv. K opp 
och kön i skolan. Svensk etnologisk tidskrift nr 4. s 25 
62 Menckel, Ewa och Witkowska, Eva. Allvar eller på skämt? En nationell undersökning av språkbruk och sexuella 
beteenden bland gymnasieelever. Arbetslivsinstitutet, Stockholm: 2002. s 8 + 31 
63 Ibid s 32 
64 Ibid s 33 
65 Se Yvonne Hirdmans analysmodell genuskontraktet i kapitel 5.  
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klassrummet, och även utanför skolan.66 Åtgärderna för att ta itu med störande elever är att 

placera dem bredvid lugna elever av motsatt kön.67 

 

En fördel med att vara tjej är att de inte måste vara trådsmala även om idealet i samhället 

förespråkar att man är smal. De pratar också om ”modestressen” men känner sig inte vara 

störda av den men ändå så ses det som en av nackdelarna med av att vara kvinna.68 En annan 

negativ sak med att vara tjej är att män har högre lön och detta finner flickorna som orättvist.69 

En tjej säger att killar kan vara precis som de är, att de inte behöver bekymra eller oroa sig för 

sitt utseende som tjejer gör.70  

 

Att pojkar visar sin ilska men inte tjejer är något som kommer fram i studien. Flickorna visar sin 

ilska beroende på var de befinner sig och vem de bråkar med, om det är en pojke eller flicka.71 

Flickorna anser att killar har mer makt, både i samhället och i skolan. En tjej menar att killar är 

bättre och starkare än tjejer och att det alltid har varit så. Killarna skulle bete sig i skolan som 

om de var ”störst, bäst och vackrast”.72 

 

Författarna skriver att den kvinnliga underordningen är något som flickorna inte ser fullt ut och 

förklarar detta med att det inte är så konstigt för vem vill erkänna sig som den förtryckta och 

underordnade. Vidare menar de att kvinnors underordning är starkt förknippat med den egna 

könsidentiteten och detta gör att underordning känns rätt och naturligt. Vidare skriver Lövström 

och Wistedt att det också kan vara så att flickorna inte är medvetna om de processer i 

samhället som bidrar till kvinnans underordning i samhället. Men på samma gång så är flickorna 

medvetna om att det existerar en under- och överordning men att det är svårt för dem att sätta 

fokus på det och ”förstå” hur det uppkommer. Flickorna själva känner sig inte underordnade 

och när de försöker förklara det så blir det svårt och abstrakt. Lövström och Wistedt menar att 

anledningen till att flickorna i deras studie känner att skolan är en rättvis värld beror på att de 

ännu inte inträtt fullt ut i kvinnorollen. Också att de fortfarande är barn som lever med ett barns 

värderingar. Pojkar och flickor skulle vara mer lika varandra än vad kvinnor och män är. Men 

ändå så tillskriver flickorna pojkarna andra egenskaper än sig själv, som till exempel 

självförtroende, att de är mer framåt och att de också är mer störande i skolan.73 Jag tror att, 

precis som Lövström och Wistedt kommit fram till, att dels är det för abstrakt för flickorna att 

förstå och kunna ta till sig och dels anledningen att vem vill erkänna sig vara i underläge. 

                                                

”66 Lövström, Marika och Wistedt, Cecilia (2002: 18). Det bara är så”. En studie om social konstruktion av kön och 
strukturell underordning hos tonårsflickor. (Opublicerad C/D-uppsats). Sociologi, Inst. för Arbetsvetenskap. Luleå 
Tekniska Universitet. s 49-50 
67 Ibid s 31 
68 Ibid s 32-33 
69 Ibid s 33 
70 Ibid s 34 
71 Ibid s 37-38  
72 Ibid s 43-44  
73 Ibid s 56- 57  
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Denna tanke applicerar jag också på informanterna i min studie – de värjer sig mot att något 

skulle vara fel. För är det fel måste man ju göra något åt det. Som tidigare nämnt, så kallar jag 

det att bli upplyst och har man väl blivit det, så finns det ingen återvändo. För plötsligt då ser 

man orättvisorna och kan sätta in olika händelser i nya sammanhang och få en helt ny bild av 

vad som egentligen skedde/sker. 

 

I studien ger en flicka som förklaring till männens överordning att de har alltid haft mer makt 

historiskt sett och att kvinnan är van vid att vara underordnad. Detta skulle vara något som 

infogats i samhällets bild av hur en kvinna ska vara. De menar också att det har blivit bättre 

men att pojkarna fortfarande vill visa sig vara bättre än tjejerna. Det verkar mindre viktigt för 

flickorna att deras yrke anses ha status i samhället och att de först och främst ser sig välja yrke 

efter intresse än efter ekonomiska förutsättningar och de ser detta som att kvinnan blir 

beroende av mannen på grund av ekonomi och att det också bidrar till kvinnans underordning i 

samhället.74 

 

Lövström och Wistedt skriver att det finns en punkt där genuskontraktet är tydligt och det är 

när det handlar om vilja göra sig vacker med hjälp av smink. Men åsikterna går isär – en del 

upplever det som en rättighet att få göra sig vacker men samtidigt så är de ambivalenta inför 

detta. Det ses som en krävande procedur att göra sig vacker men att det faktiskt är något roligt 

att känna sig vacker och åtråvärd. Några andra upplever det istället som problematiskt att 

uppfylla kvinnorollen. De ser det som ett krav som de inte alltid är villiga att uppfylla och att 

kroppsliga tecken på kvinnlighet som mens är av ondo. Dessa flickor opponerar sig mot 

samhällets krav på hur en kvinna ska se ut men motståndet kommer inte längre än att det 

känns jobbigt att man ”måste” sminka sig. De känner också en press av att vara vacker och 

smal men det är något som man inrättar sig efter för att det hör till den sociala kvinnorollen.75 

 

En annan intressant diskussion som författarna för är att det gick tydligt att läsa hur pojkarna 

blev ”mer” och att flickorna blev ”mindre”. Pojkarna tänkte mer på sex och hade större lust och 

att man som tjej inte skulle reta denna lust, för då skulle det kunna hända hemska saker 

(våldtäkt). Vidare skriver de att flickorna ska uttrycka sin kvinnlighet med smink och att göra sig 

vackra, vara måna om sitt utseende samtidigt som de inte ska fresta killarna. Det blir ett 

dubbelt budskap som gör sig särskilt tydligt när de ska gå ut och både sminkar sig och klär upp 

sig för att vara attraktiva och att tjejer här kan anses försöka fresta killar. Men om hon utsätts 

för sexuella inviter ska hon vara så pass närvarande att hon ska kunna säga nej. Flickorna i 

intervjustudien ”Det bara är så”  En social konstruktion om kön och strukturell underordning hos .
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tonårsflickor, har fått veta av sin omgivning och samhället, att killar kan vara okontrollerade när 

det gäller sex och att detta är ett begär som de inte kan kontrollera.76 Min egen personliga 

uppfattning är att killar kan kontrollera sig, det handlar om att de inte har blivit uppfostrade till 

att kontrollera sig. 

 

Feminism – att våga ta ställning 

I en undersökning där feministen och kvinnoforskaren Beverley Skeggs följt ett antal kvinnor 

under en så lång period som elva år på temat ’att vara respektabel’, kom det också att handla 

om feminism och om dessa kvinnor såg sig som feminister.77 De flesta gjorde det inte och 

Skeggs för en intressant diskussion huruvida olika företeelser i samhället, till exempel medier 

förvrängt bilden av feminism och gjort att många kvinnor ställt sig aviga till det hela.78  

 

Beverley Skeggs menar att feminismen blir svårtillgänglig när tolkningsramen man har, inte 

överensstämmer med det man fått veta om feminism. Man vet inte var det ska kunna placeras 

in någonstans och man vänder det ryggen istället. I Skeggs studie menar många av 

informanterna att feminism är ingenting för dem utan att det är för priviligerade personer som 

har pengar och till följd av detta, makt. Det görs mer eller mindre till en klassfråga. 

Informanterna upplever att feminister fått det om bakfoten när det gäller männen. Kvinnorna i 

undersökningen upplever att de lever sida vid sida med männen och inte alls att de är 

förtryckta. Det verkar också existera en bild av att det måste till en förändring om man ska sälla 

sig till skaran feminister, att man inte kan vara den man är idag. De känner inte igen sig själva i 

den bild de har fått se av feminismen. Detta kanske beror på att de inte känner till feminismens 

alla områden och känner till att feminismen är så mycket mer än att kräva lika lön för lika 

arbete. Denna tolkningsram utvidgas bland annat med hjälp av erfarenheter, både egna och 

andras som man hör talas om. Tolkningsramen blir också vidare ju mer du läser och pratar om 

vad feminism egentligen innebär och vad det står för.79 De budskap kvinnorna hade fått om 

feminismer var motsägelsefulla och de visste inte vad de skulle tro var sant och inte sant. 

Okunskap om feminismer kan också leda till att man vänder sig ifrån det för det känns 

svårhanterligt och svårtytt.80  

 

Jag håller med Beverley Skeggs till fullo här, att det är ytterst viktigt att prata och få prata med 

andra kvinnor om feminism och vad det innebär och betyder för dem. På så sätt skapar man sig 

en större förståelse, samtidigt som det oftast blir mer hanterbart när man pratar med andra 
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kvinnor och deras erfarenheter. Så är det ju med de flesta saker som vi har svårt att ta till oss, 

att när vi pratar med någon som vet något om det där och som vill dela med sig av det, gör att 

vi får se ett annat perspektiv och att det inte blir fullt så abstrakt utan istället något som man 

kan ta på och diskutera kring. Kanske kommer man på att saker som man själv varit med om 

som går att föra in under dessa ramar och på så sätt kan få en större tolkningsram.  

 

Med bakgrund av statistik och studier på temat ’jämställdhet i skolan’ ser vi att traditionellt 

manliga respektive kvinnliga yrkesförberedande gymnasieutbildningar fortfarande kraftigt 

domineras av det kön som anses passa. Därför finner jag det viktigt att lyfta upp dem som vill 

studera på utbildningar som faller utanför ramen för vad som traditionellt anses passa. Men 

samtidigt är det viktigt att man är där på lika villkor för annars uppstår nya problem som till 

exempel trakasserier, mobbning eller att man inte tas på allvar. Skulle inte detta fungera är det 

kanske dags att fundera på om inte mindre klasser och mer jämställda (utifrån kön sett) eller 

kanske till och med klasser som är uppdelade tjejer för sig och killar för sig skulle bidra till en 

bättre skola för fler. Uppenbart är i alla fall att det behöver ske förändringar. 

 

 

5 Teoretisk inramning 

Inledning 

Dispositionen för detta kapitel är indelat efter följande teman: Samhällsvetenskaplig 

kvinnoforskning, Genus, Genuskontraktet, Könssocialisation och till sist Feminism – att våga ta 

ställning. Dessa teman är till för att ge läsaren en djupare förståelse för de begrepp och den 

analysmodell som kommer att användas i analysen. 

 

Samhällsvetenskaplig kvinnoforskning 

En av grundstenarna i kvinnoforskningen är att man söker förstå kvinnors liv, något som bland 

annat tvingat fram nya teorier för att kunna möta dessa nya erfarenheter. Beverley Skeggs 

skriver i sin bok Att bli respektabel (2000):  

Teorier är inte relativa: några stämmer i praktiken bättre med forskningens subjekt/objekt. 

Feministiska teorier är i allmänhet bättre än teorier som inte tar hänsyn till kvinnor och 

makt när man vill förstå kvinnors liv.81 

Feministiska teorier utvecklades för att kunna nå en förståelse för det kvinnor berättade, de 

teorier som redan fanns var inte applicerbara. Här krävdes det nya och annorlunda förklaringar 
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som lyckades förstå, och ett försök att sätta in kvinnors erfarenheter i ett sammanhang. Ur 

ontologiska igenkännanden som ”det hände dig också” uppstod vissa tolkningsramar som kom 

att bilda feministisk teori. Ett exempel är att tolka kvinnors erfarenheter utifrån begrepp som 

patriarkal- och kapitalistisk makt etcetera. Genom att tillsammans diskutera sina erfarenheter 

och se att där fanns likheter, var det möjligt att legitimera dessa erfarenheter. Den feministiska 

teoriutvecklingen har kommit ur dessa diskussioner som kretsar kring erfarenhet och tolkning. 

Genom självkritik och ständiga ifrågasättanden fick begreppet erfarenhet giltighet för 

feministiska forskare.82  

 

Men det finns också problem som Skeggs beskriver följande:  

Användningen av erfarenheter och begreppet erfarenhet har uppenbarligen ställt till 

problem för ett feministiskt teoretiserande. Ordets olika innebörder, de skilda former 

erfarenheten antar och de många tillämpningsområdena för den gör det mycket svårt att 

veta exakt hur den används. Ibland refererar ordet till yttre händelser som erfarits, ibland 

refererar det till hur människor har uppfattat dessa händelser, och glidningar mellan dessa 

betydelser är mycket vanliga. Dessutom hjälper vissa erfarenheter oss att förstå världen 

och andra inte. Det är inte alla erfarenheter som är relevanta för förklaringskraften. Att 

helt överge begreppet erfarenhet vore emellertid omöjligt, därför att det har format den 

framväxande feministiska teorin (allt som förutsätter att det finns någon skillnad mellan 

kvinnor och män hänvisar till erfarenheten) och för att det ger oss möjlighet att upprätta 

förbindelser mellan epistemologi och ontologi.83 

 

Genus  

Enligt Eva Gothlins syn på begreppen sex/gender, på svenska översatt biologiskt kön/genus, 

som används i kvinnoforskningssammanhang för att tydliggöra att våra kön inte är något som vi 

föds med, utan något som är socialt och kulturellt konstruerat. Det är inte biologiskt givet att en 

pojke ska tycka om att spela fotboll och att en flicka ska tycka om färgen rosa. Inte heller att 

hon ska vara söt och passiv medan han ska vara tuff och aktiv. Begreppet genus (gender) har 

inte några fasta tolkningsramar utan är ett begrepp som fortgående diskuteras och 

omformuleras.84 

 

Eller som Ann Steenberg förklarar det i Flickor och pojkar i samma skola (1997): 

Genus är i vidare mening också de principer för maskulinum och femininum som bl a 

handlar om föreställningar, ämnesområden, sysslor och beteenden. Men när vi talar om 

genus som människor måste vi ändå använda orden kvinna och man, flicka och pojke. 
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Genusteori är en modell som synliggör ett förhållande som vi kanske annars inte skulle se. 

Det är ett redskap vi kan använda för att skaffa oss förståelse och kunskap om frågor som 

rör maskulinum, femininum och föränderlighet.85 

 

Vilka av följande attribut skulle du välja att tillskriva en flicka respektive pojke av följande: söt, 

varm, tuff, stark, snäll, mjuk, omhändertagande, självständig, utåtagerande? Satte du samman 

tuff, stark och söt med flicka? Efterhand kanske du fick det, efter att du hade kommit på dig 

själv med att automatiskt sätta samman tuff och stark med en pojke och istället valt attribut 

som snäll, varm och omhändertagande till en flicka. Detta sker dagligen per automatik även om 

vi vet att det inte alltid är så, att det faktiskt kan vara annorlunda idag. Men på samma sätt som 

man tillskriver någon vissa attribut och förhållningssätt utifrån deras kön, tillskrivs också sysslor, 

ting och platser på samma sätt och det gör att kvinnligt och manligt fortsätter att verka i 

samhället, på gott och ont. I begreppen kvinnligt och manligt ligger det en åtskillnad, genom att 

vara det ena kan man inte vara det andra. Genom detta synsätt sorteras allt in i olika fack, i 

detta fall i två specifika fack – manligt och kvinnligt.86 

 

Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria, talar också om att sortera in världen i olika fack, 

och främst manligt och kvinnligt var ytterst viktigt förr men har även stor betydelse i våra 

dagar. Hirdman menar att ordna är att förstå för människan och så har det varit genom alla 

tider och alla kulturer. Vidare menar hon att människan har ett stort behov att indela och 

systematisera sin omvärld och detta för att kunna göra den begriplig och sätta sig själv överst. 

För det är ju oftast så, att utan någon motsats existerar inte mycket. Det är motsatserna som 

gör att saker och ting fortlever och det är här genus kommer in. Med hjälp av genus så 

struktureras världen och delas in. Helst ska olikheterna vara så kontrasterande att vi alla vet 

vad som är ”rätt eller fel”. För att kunna säga att något är vackert måste man kunna säga vad 

som är fult.87 

 

Hirdman har också arbetat fram en analysmodell som fått namnet genuskontrakt. I 

pockettidningen R ger hon en intervju där hon förklarar kort grundtankarna i sin analysmodell: 

 Genus är det latinska ordet för kön. Jag använder det för att markera att ”kvinnligt” och 

”manligt” är kulturella instruktioner. Poängen med att tala om genuskontrakt och 

genuskonflikt är att lysa upp det faktum att samhällen organiseras också i termer av 

”kvinnligt” och ”manligt”.88 
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Genuskontraktet 

Genussystemet är en beskrivning av kvinnliga och manliga förhållanden, som ligger på en 

mycket generell nivå och som man kan spåra tillbaks till 1700-talet, då det uppstod nya tankar 

och idéströmningar. Politiken tog en ny vändning och kapitalismen tog sin form. Dessa 

institutioner, som Hirdman kallar dem, gjorde att det uppstod en enorm påfrestning i ordningen 

mellan könen och det är denna som hon kallar genusordningen eller genussystemet – att 

människor börjar organiseras i könssorter. Genussystemet ska ses dels som en teori och dels 

som en historisk omständighet. Segregering, menar Hirdman, är det som utmärker vad kvinnan 

och mannen gör och är i samhällen. Det är ett isärhållande av kvinnor och män och det är ett 

upprepande mönster genom hela historien. Genom att detta mönster har uppstått en gång i 

tiden så är det enkelt att därmed kunna säga: ”Men det bara är så, det är naturligt.” Eller: ”Det 

är biologiskt.” Detta isärhållandets mönster finns överallt i samhället och är mer eller mindre 

tydligt. Män innehar vissa platser och positioner och kvinnor andra. Oftast är det kvinnorna som 

har de sämre positionerna och villkoren.89 

 

Detta leder till enorma konsekvenser ju mer utvecklade och komplicerade samhällena blir. Ett 

annat mönster som också går att utläsa är att mannen är normen och har alltid varit så genom 

tiderna. Mannen är standard och allt utgår från honom. På grund av detta har kvinnan fått 

positionen dels som det avvikande och dels som den underordnade. Mannen är människan. 

Konsekvenserna uppstår av att när samhällen växer och kräver arbetskraft för att kunna 

expandera, och detta tillsammans med den demokratiska tanken som uppstod på 1700-talet, 

att vi alla ska behandlas lika trots eventuella olikheter eftersom vi är människor, skapas en 

spänning mellan integrering och segregering som Hirdman benämner genuskonflikt. Som hon 

själv säger så är hennes poäng: ”[…] att det faktiskt sker förhandlingar om mäns och kvinnors 

platser i samhället.” Ett genuskontrakt upprättas. Hela tiden förhandlar politiker om kvinnor ska 

ha lika lön som män, om de har rätt till en viss utbildning och till slut ställs frågan på sin spets, 

om kvinnor är riktiga människor. Genuskonflikten växer och blir större i och med att kvinnorna 

integreras mer och mer i samhället, och kräver mer plats.90 

 

I bondesamhället var inte denna konflikt lika tydlig även om den fanns där och den var inte 

pådrivande vare sig för samhällsutvecklingen eller för kvinnans position i samhället. Däremot 

blir genuskonflikten pådrivande för samhällsutvecklingen i det kapitalistiska industrisamhället. 

Hirdman förklarar detta med att det inte då längre går att negligera utan att något måste göras. 

I och med att det moderna samhället pockar och kräver mer uppmärksamhet så går 

isärhållningen könen emellan inte längre att upprätthålla. I vår tid blir det hela tiden krockar 

mellan kvinnor och män och det är det som skapar den växande genuskonflikten. Hirdman 
                                                

tt89 Hirdman, Yvonne (1994) ”Vad ska vi ha kvinnor till?”. Pocke idningen R – Kvinnlig livsform under manlig norm, nr 3-
4 Årgång 24, 1994. s 108 
90 Ibid s 110 
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menar att även om kvinnorna kräver mer plats och slutligen också ges det, så kan bilden bli 

skev, till exempel att det skapas arbetsmarknader enbart för kvinnor. Detta förklarar Hirdman 

med att det är en maktfråga – män lämnar inte frivilligt ifrån sig områden som endast de har 

haft tillträde till.91  

 

Vidare diskuterar Hirdman och intervjuaren Gunilla Thorgren det faktum att det inom 

socialdemokratin har gjorts försök för att få in unga tjejer på mansdominerade yrkesområden 

men att det ändå slutat med att pojkar och flickor söker in på respektive köns traditionella 

utbildningar. Hirdman säger att man vet att dessa flickor som sökt sig till den manliga 

arbetsmarknaden har mött ett stort motstånd och att det har varit upp till kvinnorna själva att 

se till att de har integrerats i den manliga arbetssfären.92 

 

Genom att applicera genuskontraktet på en parnivå får man en bild som är stereotyp; mannen 

som ska ta hand om familjen och vara den som försörjer. Kvinnan ska ta hand om barnet och 

familjelivet. Vad som har skett här är att staten har gått in och tagit en roll som försörjare av 

kvinnan och familjen (i de fall det behövs) genom barnbidrag och föräldrarersättning. Hirdman 

ser det som att staten genom detta har lättat bördan för mannen som inte nu längre måste 

vara den enda familjeförsörjaren men samtidigt som mannen har vunnit frihet på så sätt, så har 

det skett i utbyte av minskad kontroll av kvinnan.93 

 

Genuskonflikten verkar som en motor för politiken och samhällsutvecklingen. Både det politiska 

och demokratiska systemet har utvidgats på grund av genuskontraktet och en följd är att 

välfärdsstaten har expanderat. Hirdman menar att utvidgningen har varit ett sätt att lösa 

konflikten, om än så bara tillfälligt, men nu är det stopp och det börjar bli problematiskt. Att det 

är stopp beror på att utvidgningen inte har skett som en integration könen emellan på 

arbetsmarknader, utbildningsområden etcetera. Istället för integration har det skapats nya 

arbetsmarknader enbart för kvinnor, till exempel inom vården.94 

Genusteorins bidrag skulle vara att se att det i människors tankar och känslor finns 

föreställningar om ”kvinnligt” och ”manligt” och som direkt skapar och formar det materiella. 

Om människors föreställningar kan omskapas så kommer allt att förändras och det snabbare än 

om politiken skulle gå in och sätta regler och lagar för förändring, tror Hirdman som också 

säger att det är detta som gör framtiden så oförutsägbar.95 1976 fick Sverige lagar om 

jämställdhet och idag lever den och frodas men det är på bekostnad av att kvinnorna sköter det 

                                                

tt91 Hirdman, Yvonne (1994) ”Vad ska vi ha kvinnor till?”. Pocke idningen R – Kvinnlig livsform under manlig norm, nr 3-
4 Årgång 24, 1994. s 111 
92 Ibid s 111  
93 Ibid s 114-115 
94 Ibid s 112  
95 Ibid s 116  
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och det är kvinnors ansvar att se till att det blir mer jämställt i samhället. Som Hirdman 

resonerar:  

Effekten blir att kvinnorna som ska försvara och förbättra jämställdheten i det här landet, 

lätt hamnar i positionen att de ska försvara isärhållningen. Men på en annan nivå.96 

Hirdman diskuterar med Thorgren och säger att det politiska inflytandet kvinnor har, sett ur EU-

perspektiv, definitivt inte ser bra ut. Även om kvinnor i Sverige har fått ett större politiskt 

inflytande genom åren och Sveriges riksdag, kommuner och landsting idag besitts av över 40 

procent kvinnor, så behöver det inte betyda mer makt för kvinnor. Makten har flyttats och 

koncentrerats till en annan plats dit kvinnorna inte ges tillträde.97 

 

Bland annat på grund av genuskontraktet är feminism viktigt tycker jag, för genom en 

förståelse och insikt angående hur vårt samhälle är uppbyggt ger det större möjlighet till 

förändring. Om man är medveten om feminism och vad det står för, nämligen att lyfta upp 

maktförhållandena i samhället som är skapade av och för män, kan man lättare förstå vissa 

händelser och sätta det i ett sammanhang. Man kan tala om att bli upplyst. Och som i andra fall 

där man kan tala om upplysthet, är det inte förrän man är medveten om det som man kan tala 

om att det är ett sorterande som sker och inte längre på automatik. Men det är också det som 

kan vara det farliga, att en gång ha blivit upplyst, låtit det falla i glömska för att sen tyst falla in 

i en överenskommelse som går under namnet genuskontrakt. Därför är det viktigt att feminism 

blir mer öppet och tillgängligt för alla, både män och kvinnor. Män lever också under ett visst 

förtryck – alla män faller inte in i ramen av att vara stark, tuff och självständig. För att vårt 

samhälle ska kunna bli mer öppet och harmoniskt, krävs att vi alla blir medvetna om 

genuskontraktet och förändrar villkoren för det.   

 

Könssocialisation 

Pojkar och flickor socialiseras in i olika roller som bestäms utifrån samhällets föreställningar om 

hur en flicka respektive pojke ska vara. Dessa könsskillnader följer med oss från den dag vi föds 

tills vi dör och tar sig olika uttryck och begränsningar beroende på kön. Begåvning, 

jaguppfattning, betyg och val av utbildningsvägar sägs bland annat vara ett uttryck för 

könsskillnader. I samspel med samhället formas barnets tankar, känslor och handlingar åt ett 

visst håll beroende på kön.98  

                                               

 

 

tt

t  
r

96 Hirdman, Yvonne (1994) ”Vad ska vi ha kvinnor till?”. Pocke idningen R – Kvinnlig livsform under manlig norm, nr 3-
4 Årgång 24, 1994.  s 117  
97 Ibid s 119  
98 Hägglund, Solveig (1993). ”Det blev en pojke!”. I: Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan. Viss  är vi olika! En
antologi för kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan flickor och pojka  och deras villkor och förutsättningar i 
skolan. Stockholm, Utbildningsdepartementet. s 6 

 33



Solveig Hägglund menar att pojkar och flickor beter sig olika och dessa skillnader värderas olika 

och detta är en problematik att brottas med. För att kunna förstå den i sin helhet så är det 

viktigt att veta hur kön, som social kategori, påverkar samspelet mellan barn och samhälle. 

Hägglund pekar på att flickor är mer relationsinriktade än pojkar som istället ägnar sig åt 

aktiviteter. Att pojkar väljer tekniska yrken medan flickor väljer vård- och omsorgsyrken och att 

pojkar hellre leker i grupp och flickor föredrar att leka två och två.99 Genom förståelse av vad en 

flicka/kvinna respektive pojke/man kan och bör göra och uppträda så utvecklas den sociala 

könsidentiteten också genom en förståelse av vad respektive kön inte bör eller får göra.100 

 

Sociologen Erling Bjurström skriver i artikeln ”Madonna och Rambo. Flickor och pojkar i 

fantasins gränsland.” (1993): 

Könsidentiteten är något som är djupt förankrat i våra personligheter, i vårt språk och i det 

sociala. Genom att könsskillnaderna är inskrivna i ett socialt tolkningsmönster omvandlas 

biologiskt kön till socialt kön. Problemet med detta tolkningsmönster är inte att det utgår 

från biologiska egenskaper, utan ofta förväxlar dem med psykiska och sociala egenskaper 

och många gånger tilldelar det ena könet ett högre värde än det andra.101 

De sociala tolkningsmönster som vi använder för att definiera kön förändras och det som idag 

anses som positiva kvinnliga eller manliga egenskaper kunde anses som negativa för några 

decennier sedan. Gränserna tänjs när det gäller vad som betecknas som manligt respektive 

kvinnligt idag och det märks bland annat på en rad olika och många gånger motstridiga sätt.102  

 

En stark och självständig kvinna ses som något attraktivt idag både bland män och kvinnor, 

men kvinnor slutar se upp till henne om ”det går för långt” och hon börjar ”ta för sig för 

mycket” – då vänds det plötsligt till en negativ egenskap. Detsamma gäller de män som inte 

heller uppskattar att en kvinna ”går för långt”. En kvinna ska ju vara en kvinna trots allt. Och 

det innebär bland annat passivitet, lydnad, skönhet och att vara omvårdande och kärleksfull.   

Samtidigt som könssocialisation är ett uttryck för ”anpassning” till samhällets krav, är det också 

ett uttryck för identitetsbildning för de individer som blir insocialiserade i samhället. 

Könssocialisation innefattar en sorts dubbeltydighet – individens val kan kännas självvalda även 

om de egentligen följer strömmen. Detta glöms ofta bort när man enbart ser fenomenet ur ett 

sociologiskt perspektiv.103 När ett barn föds vet det inte vad kön är, inte heller sitt eget kön – 

det är inget viktigt och så är det i stort sett under det första levnadsåret. Men sen skapas 
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99 Hägglund, Solveig (1993). ”Det blev en pojke!”. I: Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan. Viss  är vi olika! En
antologi för kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan flickor och pojka  och deras olika villkor och 
förutsättningar i skolan. Stockholm, Utbildningsdepartementet. s 6 
100 Ibid s 9 
101 Bjurström, Erling (1993). ”Madonna och Rambo. Flickor och pojkar i fantasins gränsland.” I: Arbetsgruppen Kvinnligt 
och Manligt i skolan. Visst är vi o ika! En antolog för kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan flickor och 
po kar och deras olika villkor och förutsättningar i skolan. Stockholm, Utbildningsdepartementet. s 37 
102 Ibid s 37 
103 Bjerrum, Harriet och Rudberg, Monica. Historien om pojkar och f ickor. Könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt 
perspek iv. Lund, Studentlitteratur: 1991. s 11 
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identiteten, en blandning av upplevelsen av att vara en pojke eller flicka och hur andra 

människor ser på oss och behandlar oss. Är man en flicka får man gråta om man trillat, är man 

en pojke får man en dask i rumpan och ”det var ju inte så farligt” tillsagt sig. Omgivningen 

tolkar barnets handlingar och känslor inom ramen för vilket kön det är. Biologiskt kön blir efter 

hand socialt kön.104 

 

Att flickor blir flickaktiga och pojkar pojkaktiga är ett uttryck för att könssocialisationen har 

lyckats – våra könsroller är tagna på grund av att det är dessa beteenden som en flicka 

respektive pojke fått uppmuntran från omgivningen eller tvärtom straffats eller ignorerats för, 

när de har brutits emot. Pojken och flickan märker dels på det bemötande det själv får och dels 

det bemötandet som andra av samma kön får, vilket ”sätt” det är som belönas och följdaktigen 

håller sig till det i framtiden. Detta leder efter hand till handlingsmönster, också kallat 

könsmönster för hur man ska bete sig beroende på kön, man faller in i den sociala 

gemenskapen. Rollteorier ser socialisation som en process av inlärning av de normer och 

attityder samhället önskar att vi ska ha och detta för att sociala ordningen skall bestå. Men 

rollteori kan inte förklara könets alla sidor – vår identitet består inte bara utav detta, även om 

det har en stor betydelse för hur vi ser på oss själva.105 

 

Könssocialisationens teori enligt Harriet Bjerrum och Monica Rudberg:  

Teorier om kvinnoförtryck som samhälleligt fenomen har ofta blivit direkt överförda på 

pojkars och flickors situation. Flickor har uppfattats som passiva offer för både samhällets 

och pojkarnas makt och dominans, men så enkelt är det ju lyckligtvis inte. Både flickor och 

pojkar är aktiva i sin egen socialisationsprocess – precis som bägge könen är offer för 

processer som de inte själva kan genomskåda.106  

Bjerrum och Rudberg ställer sig frågan vilken betydelse kön egentligen får i ett givet samhälle. 

De menar att det inte bara handlar om att de olika könen tilldelas olika egenskaper som både 

kan inverka positivt och negativt för dess bärare utan att det också handlar om de olika värden 

som de olika könen tillskrivs. Mannen sätts som den överordnade och kvinnan som den 

underordnade på stegen. Ett manligt kön tillskrivs oftast mer makt än vad det kvinnliga könet 

tillskrivs, och på ett sätt så att det verkar naturligt och rätt.107 

 

Vi kan se att detta är ett verkligt förhållande och inte går att negligera. Med en titt på statistiska 

uppgifter angående skola, arbetsmarknad och vem som innehar makten i samhället, är det 

tydligt att det fortfarande ser ut så här.   
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Feminism - att våga ta ställning 

Att påstå att man inte är feminist men att ändå tala om det är, enligt Griffin108 ett sätt att tala 

feminism utan att identifiera sig med den. Kanske är det en vägran att bli sedd som feminist, 

men det kan också vara ett tecken på att man egentligen inte vet vad begreppet feminist står 

för, och det man vet om det är oklart och ofta något negativt. Olikheterna de olika 

feministgrenarna emellan har gjort att budskapet, för dem som inte redan har dessa 

värderingar, är förvirrande och oklart. Sällan är det som denna variation heller skildras som 

något positivt.109 

 

Ingrid Bosseldal söker efter feminismens rötter och finner dess uppkomst i slutet av 1700-talet i 

olika texter skrivna av till exempel Fredrika Bremer och John Stuart Mills.110 ”Ursprungsinrikt- 

ningarna” inom feminismen är likhetsfeminism och särartsfeminism. Motsatsförhållandet mellan 

dessa två grenar ligger i att den ena riktningen ser skillnaden mellan kvinnor och män som 

socialt skapade och att kvinnor och män i grunden är lika (likhetsfeminism) och i 

särartsfeminism betonar man olikheterna och menar att de är biologiska och givna av 

naturen.111 Idag har det uppstått flera olika riktningar som strukturfunktionalism, essentialism, 

konstruktivism etcetera.112 

 

Under 1980-talet efter att feminismen blivit ett mer allmänt känt begrepp och fått ett fäste så 

börjades också smutskastningen av feminismen som medierna till stor del stod för. Detta ledde 

bland annat till att feminister uppfattades som rabiata, lesbiska vänsterkvinnor vilket sågs som 

negativt av andra kvinnor. Feminister kom också att skildras som manshatare. Men det kom 

också att skildras en annan bild av feminister, som starka och handlingskraftiga kvinnor. Det är 

en motstridig bild som har getts utav feminismen, å ena sidan något dåligt och negativt som 

man som kvinna inte alls vill (eller kan) identifiera sig med och å andra sidan som representerar 

starka, självständiga och vackra kvinnor.113  

 

Denna bild tror jag lever kvar än idag på 2000-talet. Feminism är något som vi vet är bra och 

viktigt för oss kvinnor samtidigt som vi inte vill riskera att anses vara tokiga, manhaftiga och 

lesbiska (som om homosexualitet skulle vara något negativt). Detta gör det svårt för många 

kvinnor att ansluta sig till kampen mot ett mer jämställt samhälle och vad det innebär i 

förlängningen. Ett sätt att försöka förändra detta skulle kunna vara att göra feminismen mer 
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tillgänglig och förstådd. Det är ytterst viktigt att inte krångla till det och göra det till något 

abstrakt för dem som egentligen redan ”vet” vad det handlar om – att leva i ett 

mansdominerande samhälle. Det är också viktigt att låta männen komma till tals och inte göra 

feminismen till något enbart för kvinnor. Vidga vyerna och låt prata om det på alla möjliga olika 

platser. Pratas det tillräckligt om det i skolor och på arbetsplatser?  

 

Feminismen har ibland också uppfattats som moraliskt censurerande. Constance Penley114 har 

forskat om detta och hennes forskning har visat att det är många unga kvinnor som har svårt 

att känna igen sig i feminismen. Det som hindrar är ”den puritanska, antisexuella, 

antiglamorösa hållning” som feminismen har tillskrivits.115 

 

Beverley Skeggs drar slutsatsen att, för att kvinnor ska förstå vad feminism är bra för krävs det 

i det långa loppet att de har haft dåliga erfarenheter innan de kan ta till sig feminismen och se 

att det finns förklaringar inom feminismen som gör det möjligt att tyda och förstå varför vissa 

dåliga erfarenheter har uppstått. Vidare menar Skeggs att det är viktigt att de som skapar 

feministisk teori och de som använder sig utav den, håller i minnet att ”kvinna” inte är ett 

enhetligt begrepp – vi är alla olika och befinner oss i olika situationer. Hon menar att det inte är 

möjligt för medelklasskvinnor att be arbetarklasskvinnor att förändra sin situation utifrån 

feminismen om de inte först förstår varför det skulle vara bra. Likaså att feminismen måste ta 

hänsyn till allas olikheter och att man ska akta sig för att generalisera. Det går inte heller att 

jämföra två kvinnor, till synes på utsidan lika, utan att se till vad de har med sig i varderas 

bagage och vad det är som har format dem till de kvinnor de är när de står här idag.116 

 

 

 

Yvonne Hirdmans analysmodell genuskontraktet, Beverley Skeggs teorier om kvinnors motstånd 

mot feminismen och könssocialisationsteorier är det som utgör den del av den teoretiska 

inramning som jag kommer att applicera på resultatet och analysera utifrån. Resten av teorin 

som har tagits upp är till för att skapa en djupare förståelse för det komplexa område som 

feminism är. Jag tycker det är viktigt att inför presentation och analys av resultat försöka ge en 

så bred och djup förståelse som möjligt, för de patriarkala maktstrukturer som råder i vårt 

samhälle, i denna magisteruppsats. Är man inte medveten om dessa kan det vara svårt att ”se”, 

därav denna omfattande introduktion till uppsatsens problemställningar. 

 

 

                                                
114 Penley, Constance. >>Pornography, Pleasure and Pedagogy>>. Framfört vid >>Consoleing Passions Conference>>, 
University of Southern California, Los Angeles, april, 1993. s 242 i Skeggs, Beverley (2000) 
115 Skeggs, Beverley. Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön. Göteborg, Daidalos: 2000. s 242  
116 Ibid s 251-253 
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6 Resultatredovisning & Analys 

Inledning 

Jag har valt att redovisa resultatet från studien och analysen tillsammans. Jag kommer också 

att förhålla mig till teori och tidigare forskning - jag upplever att detta tillsammans gör arbetet 

lättare att följa och mer intressant. 

 

Att använda sig av Hirdmans analysmodell genuskontrakt innebär att jag har valt att lägga ett 

feministiskt perspektiv på analysen och viktigt blir således att tolka utifrån att vi lever i en 

patriarkalisk maktstruktur. Förutom genuskontraktet kommer jag att använda mig av teori som 

handlar om könssocialisation och teori om begreppen feminism/feminist och dess ibland oklara 

betydelse bland kvinnor, sett utifrån Beverley Skeggs teorier om detta. Till detta kommer också 

paralleller att dras till Marika Lövströms och Cecilia Wistedts uppsats.  

 

Resultat och analys har strukturerats utifrån följande sex rubriker: Reaktion på utbildning och 

yrkesval, Könssegregerad utbildning, Sexuella trakasserier, Attityd och stämning på skolan, 

Kvinnoidealet i samhället och Feminist? - Att våga ta ställning.  

 

Fyra av informanterna läser på Byggymnasiet på B-skolan och fyra av informanterna läser på 

Vårdgymnasiet på V-skolan. Alla åtta tjejer är mellan 17-20 år och bor och studerar i samma 

stad. 

 

Reaktion på utbildning och yrkesval 

En likhet de två informantgrupperna emellan, är att de känner att omgivningen har åsikter om 

deras yrkesval och att detta inte alltid respekteras. De fyra tjejerna som studerar på V-skolan 

berättar att de allt som ofta bemöts med nedsättande kommentarer till exempel:  

Öh, jag tänker inte ta i någon gammal och tänker ju inte tvätta den och den där. 

Åh, jag ska inte gå och ta hand om gamla […] jag ska ha ett bättre jobb.   

Oftast kommer dessa kommentarer från killkompisar. Tjejernas föräldrar är däremot (oftast) 

nöjda med sina döttrars yrkesval. En tjej berättar att hennes mamma hade lite invändningar 

eftersom hon visste att lönen är dålig för undersköterskor. Här kan ses en parallell till vad 

flickorna i studien ”Det bara är så” anser om yrke och utbildning. Resultatet visar att det verkar 

mindre viktigt för flickorna om deras yrke anses ha status i samhället och att de först och 

främst ser sig välja yrke efter intresse än efter ekonomiska förutsättningar. Lövström och 

Wistedt ser detta som att kvinnan blir beroende av mannen på grund av ekonomi och att det 
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också bidrar till kvinnans underordning i samhället.117 Tjejerna på V-skolan är fullt medvetna om 

vårdens dåliga löneutveckling. Men ändå nämner de aldrig att de ångrar sig. De har valt detta 

yrke för att de vill hjälpa andra människor. Men hur kommer det sig egentligen att det har 

skapats arbetsmarknader enbart för kvinnor och att lönen inom dessa områden har varit relativt 

sett låga? Kanske kan det förklaras med att kvinnan inte har setts som den försörjande parten i 

familjen utan denna roll har mannen haft och därmed har lönen stått i proportion till att kunna 

försörja en familj. Kvinnan gavs arbete för att hon krävde det och med detta en plats i 

samhället.118  

 

När genuskontraktet appliceras på en parnivå så framträder en stereotyp bild av hur familjens 

försörjning ska skötas: det är mannen som bär ansvaret för detta och kvinnan bär ansvaret att 

ta hand om barnen. Men i dagens samhälle har det skett en förskjutning genom att många 

kvinnor lever ensamstående med sina barn och detta har lett till att staten har gått in och tagit 

över mannens ansvar när det gäller försörjning.119 Detta kan väl ses som inte mer än rätt men 

en fråga dyker upp som måste ställas – Varför ges inte kvinnor möjlighet till att kunna försörja 

sig själva? Varför höjs inte deras löner så att de själva kan försörja sig och sina barn utan 

inblandning av staten? Frågan är svår och väcker många tankar och frågor. 

 

De fyra tjejer som valt att studera på B-skolan är alla nöjda med sitt val. Men de möts också av 

kommentarer som inte alltid menar väl när deras utbildningsval kommer på tal. Här är det inte 

bara kamrater som kommenterar utan även vuxna som undrar varför man som tjej väljer att gå 

på Byggymnasiet. En tjej upplevde att hon fick försvara sig när vuxna kom med sina ”dumma” 

frågor. Samma tjej berättar att hon som tjej blir positivt bemött utav killar som hon möter ute 

på diskotek som frågar vad hon studerar. Tvärtom skulle det vara för killarna berättar hon, där 

det istället skulle vara så att de bemöttes negativt av tjejer ute efter det att de fått reda på vad 

de studerar och vilken skola de går på. Kanske är det så att tjejerna bemötts med respekt för 

att de läser på en skola där mer än 90 procent är killar och att killarna därför vet vilken attityd 

och stämning som kan förekomma på skolan. Kanske anses det som tufft? En av informanterna 

på B-skolan upplever att hon inte blir accepterad i samhället på grund av att hon har valt att 

utbilda sig inom ett traditionellt manligt yrke.  

Där tycker jag att det är lite, alltså inte fel så, men det är så att tjejer ska ha de tjejiga 

yrkena och killarna ska ha de killiga, vi är ju ändå liksom på 2002, så hade det varit för typ 

hundra år sedan så hade jag kunnat fatta det så. Men alltså nu är det så: ”Går du bygg? 

Wow! Vad häftigt!” Nej, men det är väl inte så häftigt, jag ville bli målare. […] 

                                                

t r117 Lövström, Marika och Wistedt, Cecilia (2002: 18). ”Det bara är så”. En s udie om social konst uktion av kön och 
strukturell underordning hos tonårsflickor. (Opublicerad C/D-uppsats). Sociologi, Inst. för Arbetsvetenskap. Luleå 
Tekniska Universitet. s 56  
118 Hirdman, Yvonne (1994) ”Vad ska vi ha kvinnor till?”. Pockettidningen R – Kvinnlig livsform under manlig norm, nr 3-
4 Årgång 24, 1994. s 110 
119 Ibid s 111 
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När jag intervjuar tjejerna på B-skolan angående hur arbetsmarknaden tar emot dem, ges det 

olika bilder av detta. En tjej berättar att de äldre männen har svårare för att släppa in kvinnor i 

yrket och att detta har märkts när de har varit ute på praktik. De som är positiva är de som är i 

30-årsåldern, säger hon. En annan tjej berättar att inom plåtbranschen anses kvinnor ynkliga 

och att man därmed inte skulle ha någon chans inom plåtbranschen. Inom Byggprogrammet 

finns det fyra inriktningar, varav måleri är en av dem. De tjejer som söker sig till 

Byggprogrammet ska gå måleri – detta är flickornas uppfattning om vad lärarna tycker. Två av 

informanterna berättar att det finns lärare på skolan som inte tycker att det är en passande 

skola för tjejer. En annan säger att hon har bara blivit trevligt bemött ute på praktik och 

sommarjobb och att de som arbetar inom byggbranschen är glada för att det kommer in 

kvinnor i branschen också.  

 

När en tjej väljer att utbilda sig till målare, eller annat traditionellt manligt yrke, tycker jag att 

detta borde accepteras och stödjas istället för att motarbetas. Om vi drar oss till minnes 

regeringens direktiv för att motverka könssegregering inom utbildning och arbetsmarknad, kan 

man tolka det som att inte några större förändringar har skett. Direktiven från 1993 handlar om 

att aktivt arbeta för jämställdhet mellan könen inom områden som utbildning och 

arbetsmarknad. Vidare att det ska öppnas möjligheter för individen att söka sig nya vägar inom 

dessa områden, oavsett kön.   

[…] En jämnare könsfördelning inom utbildningsvägar och därmed förhoppningsvis inom 

yrken och branscher är eftersträvansvärd. Det vidgar de individuella möjligheterna för 

människor, samtidigt som det är viktigt inom alla branscher och områden att ha tillgång till 

såväl kvinnliga som manliga perspektiv och kompetenser. […]120 

Att få stöd av sin familj och av kamrater samt lärare i skolan, och av dem som verkar inom 

yrkesområdet, är ytterst viktigt. Men tyvärr verkar det inte vara så alltid, trots att Sverige idag 

anses vara ett jämlikt land. Enligt resultatet från intervjustudien som genomförts ges en bild av 

ett Sverige som inte är så jämlikt som vi kanske vill tro. Unga kvinnor som söker sin egen väg 

och inte bryr sig om traditionella könsroller motarbetas från många håll.  

 

Påfallande blir det också när tjejerna på V-skolan berättar om sina killkompisars nedsättande 

kommentarer angående deras yrkesval. Killkompisarna vill inte göra arbetet men någon måste 

göra det. Vem får då göra det? Jo, kvinnorna, och ändå kan kompisarna se ned på ett arbete 

som bidrar till det svenska välfärdssystemet, och som man inte vill (eller kan) vara utan. Som 

Hirdman beskriver angående genuskontraktet, har det skapats speciella yrkesområden för 

kvinnor, däribland lågstatusyrken inom vården. Dessa yrkesområden som kom till för att 

                                                
120 Regeringens direktiv för Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan. I: Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i 
skolan. Visst är vi olika! En antologi för kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan flickor och pojkar och deras 
olika villkor och förutsättningar i skolan. Stockholm, Utbildningsdepartementet: 1993. s 64 
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kvinnorna krävde att få komma ut på arbetsmarknaden visade sig vara ett lyckokast utifrån ett 

manligt perspektiv. Nu behövde inte männen bry sig eller tvingas ta ansvar för de gamla i 

samhället, de som hade byggt upp samhället. Hur kommer det sig egentligen att det oftast är 

män som fäller nedsättande kommentarer angående typiska kvinnoyrken? Är de så rädda för att 

befatta sig med dessa lågstatusyrken? Kanske kan lågstatusstämpeln förklaras med att de 

egenskaper som anses som värdefulla när man arbetar inom äldrevården ses i grunden som 

kvinnliga egenskaper. Omvårdande, snäll, hjälpsam och omhändertagande är alla egenskaper 

som ofta tilldelas det kvinnliga könet.  

 

Könssegregerad utbildning 

Följande står att läsa i regeringens direktiv till Arbetsgruppen om Kvinnligt och Manligt i skolan 

från 1993: 

En modern jämställdhetspolitik söker inte heller förneka eller utplåna de könsskillnader 

som kan finnas mellan flickor och pojkar vid olika åldrar, utan frågar istället hur skolan 

skall kunna ta hänsyn till dem, för att därigenom ge varje individ möjlighet att utveckla sin 

fulla potential. […]121 

Men just denna segregering, enligt genuskontraktet, är vad som definierar mannens och 

kvinnans roller i samhällen. Detta avspeglas i vad vi gör och vilka vi är och därför är det också 

så svårt att arbeta bort. Nu menar jag inte att utbildningen skulle göras lättare eller på något 

annat vis mindre likvärdig, utan det handlar om att ta hänsyn till alla individer, utifrån ett både 

kvinnligt och manligt perspektiv. 

 

Det är intressant att se hur de två informantgrupperna ser på hur det är att studera i en 

omgivning där antingen det andra eller det egna könet dominerar. De som studerar på V-skolan 

önskar att det fanns fler killar på deras utbildning och fler män överhuvudtaget inom vårdyrket. 

Olika anledningar gavs till varför män behövs inom vården, ett var att lönerna skulle bli bättre 

eftersom det är männen som styr dessa. Killar ska också vara bra på att vara rakt på sak och 

inte ”så tjafsiga” som tjejer kan vara. Killar tar itu med saker när det händer och låter det inte 

bero som tjejer gör. Det ses som viktigt av informanterna på V-skolan, att få både ett kvinnligt 

och manligt perspektiv, på saker och ting ute på arbetsplatserna. 

Det är väl inte så positivt eftersom vårdyrket behöver lite mer män för att det ska bli lite 

mer bättre löner eftersom det är mest dom som styr det. […] Det är lite så här mycket 

tjafs i vår klass eftersom tjejer är väldigt tjafsiga och släpper inte nånting utan bara tjafsar 

hela tiden, så det är väldigt mycket tjafs och bråk i luften så att hade det varit lite mer 

                                                
121 Regeringens direktiv för Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan. I: Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i 
skolan. Visst är vi olika! En antologi för kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan flickor och pojkar och deras 
olika villkor och förutsättningar i skolan. Stockholm, Utbildningsdepartementet: 1993. s 64 
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killar så hade dom nog liksom ja, ordnat upp det eller vad man säger. Dom är ändå ganska 

bra på sånt och så. Jag tycker att det är ganska negativt att det är så mycket tjejer […]. 

En sak som alla informanterna nämner är att om det är för många tjejer i en grupp, i en klass 

till exempel, uppstår det lätt skitsnack. Och detta anses killar stävja. Detta skitsnack går inte att 

undvika säger en tjej på V-skolan. 

Det är väl rätt ok men alltså det är ju så att typ killar stimulerar och lugnar ju ner alltså det 

här tjejsnacket. Det är mycket skitsnack då liksom, när det bara är tjejer det går inte att 

undvika och så. […] 

Småbråk är också ett ord som dyker upp i detta sammanhang. På B-skolan studerar fem tjejer 

och dessa fem är de enda tjejerna på en skola med cirka 400 elever och även om de är så få, 

håller de inte ihop nämnvärt utan där har också bildats smågrupper. Men fler tjejer välkomnas, 

nu är de lite för få tjejer anser de. Detta skiljer sig från vad tjejerna på V-skolan känner; de 

upplever att tjejerna har, på grund av att de är mest tjejer på utbildningen, en större acceptans 

för var och en, även om det förekommer skitsnack som det heter. 

 

Informanterna på B-skolan tycker det är fel att tjejer får förtur men ändå berättar en av 

tjejerna att hon inte hade fortsatt efter introduktionsveckorna om hon inte hade kommit in på 

sitt förstahandsval, måleri. Som hon själv säger, att lärarna vill ju ha kvar de få tjejer som söker 

sig dit. En annan tjej menar att det förstör om tjejer kommer in utan att klara kraven. Hon drar 

en parallell till yrket brandman där det är viktigt att man klarar kraven och om man inte gör det, 

då får man söka sig en annan yrkesbana.  

[…] Det är precis som brandmän, om kvinnor ska in där och göra test så sänker dom 

kraven och det är inte bra för att man behöver ju dom kraven för att kunna rädda 

människoliv. […] Brandmän, man ska ju ha dom kraven på samma nivå och klarar 

kvinnorna av dom så är dom välkomna tycker jag, men klarar inte kvinnorna av kraven, 

det finns ju män som inte klarar av kraven och dom får inte sänka kraven för dom ändå 

och då får ju dom skippa det yrket. […] Visst, det är klart att man vill ha in tjejer här men 

jag tycker det förstör ju om de inte kan. […] 

Varför tjejerna inte tycker om att de ska särbehandlas på grund av sitt kön kan jag mycket väl 

förstå. De tycker att det skulle vara att erkänna att det kvinnliga könet är svagare än det 

manliga. Men samtidigt kanske man måste titta på hur utbildningen är upplagd och anpassa 

den efter ett både kvinnligt och manligt perspektiv. Låt oss ta Byggprogrammet som exempel – 

jag antar, utan vetenskaplig grund, att det är uppbyggt utifrån manliga preferenser. För att få 

fler tjejer att söka till detta och liknande program, kanske det är nödvändigt att omarbeta dessa 

kursplaner så att de lämpar sig för tjejer också.  
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Sexuella trakasserier 

Det visade sig vara en känslig fråga när jag pratade med tjejerna på B-skolan om sexuella 

trakasserier. Som redovisats tidigare upplevs det som positivt att studera på en kill-skola för att 

det inte uppstår så mycket skitsnack som det kan göra när man är bland många tjejer. Att 

killarna är mer rakt på sak upplevs också som positivt. Men det är inte alltid positivt, det kan 

också vara jobbigt i vissa fall. Som att man blir uppmärksammad på grund av att man är tjej 

och antalsmässigt i underläge. Att bli upplyst om på lektionstid att tonårskillar tänker på sex i 

någon form, i genomsnitt var 18: e sekund. 

[…] Vissa är balla och så, vissa är roliga men ändå när dom alltså, när dom alltså killarna 

ska snacka med en så brukar det alltid komma in en massa snusk och… Det är så, vi hade 

det på lektionen en gång att dom tänker på nånting, alltså med sex var 18:e sekund i 

tonåren. Men, jag tycker om lärarna för lärarna är jättebra tycker jag. […] 

 

En tjej berättar att sexuella trakasserier förekommer och inte bara från elever utan även från 

lärare. Hon beskriver sin situation på följande sätt:  

Alltså jag är så van vid problem ibland här på skolan så att det är inga problem för mig. 

Jag har inga känslor nu här, såna här känslor, jag menar såna här riktigt tjejkänslor. Jag 

har blivit lite en kill-tjej.  

Informanten berättar att hon har blivit lite av en kill-tjej för att hon inte längre bryr sig om de 

”problem” som hon kallar det, som finns på B-skolan. Kanske ett sätt för henne att skydda sig 

själv.  

 

I rapporten S opp för sexuella trakasserier (1996: 2) visar resultatet att 14 procent av de flickor 

som varit utsatta för sexuella trakasserier tagit skada i någon form. Studien visar också att ju 

mer könssegregerad en klass är (manligt dominerad), så desto större risk för en sexuell jargong 

och sexuella trakasserier.

t

                                               

122   

En tjej på B-skolan berättar att hon inte har upplevt några sexuella trakasserier, men säger 

också att man inte får vara för överkänslig.  

[…] nej jag har inte typ upplevt det men nej, och jag tror det är olika för hur man är 

också, alltså hur man tolkar och jag är väl inte så känslig så. Ok, gör nån, trakasserar nån 

nån så säger jag till så klart, men jag tycker inte det nej. Bara man liksom berättar för 

killarna från början: ”Nej, jag vill inte det, jag vill det.” Att man säger hur man vill ha det 

från början liksom, så tror jag att dom liksom fattar. Att om man inte gjort det från början 

så kan det bli svårt sen att komma ett år senare och: ”Nej, men så vill jag inte göra, så vill 

inte jag göra.” […] 

 
122 Kullenberg, Ulla och Ehrenlans, Birgitta. Stopp för sexuella trakasserier. Enkätundersökning bland flickor i åk 9 och 
gymnasiets åk 2, 1995. Stockholms Skolor, Central Förvaltning, Informationsenheten (1996: 2). s 2   
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En annan tjej tar upp utmanande klädsel som en faktor och menar att man ska tänka på hur 

man är klädd i skolan. 

[…] Man ska inte typ, vissa saker kan man inte gå klädd i som på andra skolor. Man kan 

typ inte ha, kort kjol men typ så lite knälång kjol för då går dom där: ”Jävla hora, jävla 

slampa”.[…] För har man kjol liksom på en bygg: ”Varför har du det här?, Vem ska du visa 

upp dig för?” och sånt. 

En annan tjej menar att man måste vara stark, att om killarna håller på, så ska man skämta 

tillbaks eller svälja det. Hon tror också att man måste tåla en del för att psykiskt orka gå på 

skolan. 

[…] Alltså om dom håller på och så med mig så skämtar jag tillbaks eller så sväljer jag det 

[…] Jag struntar i, jag kan själv skoja tillbaks och kanske vara lite ful i mun, kan man säga 

tillbaka Men det är många som inte kan det. […] jag tror att man måste ändå tåla en del 

för att kanske psykiskt orka vara här. Det kan vara jobbigt som […] Och det kan vara 

jobbigt om man inte, jag vet inte, man kan inte, jag tror inte man kan vara en svag person 

här på skolan för det blir väl lätt att händerna slinker ner någonstans, alltså killarnas 

händer, tror jag i alla fall. 

 

Tänk att få höra att man har en lugnande effekt på killarna i klassen för att man själv råkar 

vara tjej. Vad säger det budskapet? Att man själv som tjej inte bör/får hålla låda eller att man 

ska sitta på sin plats och vara duktig elev? Att bli nedtryckt för att man kan mer än någon 

annan bara för att man är tjej. Att inte göras synlig i klassrummet på grund av att läraren inte 

tycker att tjejer har något att göra på skolan – att det är ingen plats för dem. Detta är vardagen 

för de tjejer som jag har intervjuat på B-skolan. På skoltid ska det vara allas rätt att känna sig 

trygga och säkra. En tjej ska kunna vara i skolan för att studera och inte behöva försvara sig 

från kommentarer och andra trakasserier från det manliga könet för att hon, som det kvinnliga 

könet är i underläge. Men som tydligt går att utläsa, är det en balansgång för tjejerna – de vill 

ha killarna där och de upplever det ofta positivt MEN, det är oftast på killarnas villkor. Det är de 

som sätter reglerna. 

En tjej berättar om hur vissa lärare säger till killarna i klassen att låta tjejerna gå före, påpekar 

för dem att det är tjejer med i sällskapet etcetera. Detta säkert i all välmening men det skulle 

inte behövas om eleverna i skolan ”uppfostrades” till att se alla som sin like eller om 

människans tankar om världen slutade dela in sig i kvinnligt och manligt.  

 

Yvonne Hirdman menar att det verkar finnas en historisk förståelse av kön som sträcker sig 

långt bak till Aristoteles tid, en hop med idéer om hur ordningen i samhället ser ut (eftersom):  

 

kvinnan är svag är mannen stark  

kvinnan är djur är mannen människa 

kvinnan är kropp är mannen själ 
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kvinnan är dum är mannen klok 

kvinnan är död är mannen liv 

kvinnan är världslig är mannen andlig 

kvinnan är oren är mannen ren 

kvinnan är olycka är mannen lycka123  

 

Det är dessa idéer som skulle legitimera manlig makt och är en sorts västerländska stereotyper 

som både speglar och legitimerar mannens sociala överordning respektive kvinnans sociala 

underordning i samhället. Vidare menar Hirdman att barn föds in i detta tänkande och att det är 

socialt skapat.  

Jag menar vidare att genusskapandet, historiskt och geografiskt lagrade föreställningar om 

vad ”man” och ”kvinna” är, är den djupaste och ursprungligaste livsvärldesskapelsen 

[…].124  

 

Om vi gör en kort tillbakablick på vad som tidigare redogjorts i uppsatsen ser vi att det överlag i 

alla studier och teorier står att läsa att kvinnan är socialt underordnad mannen. Att i begreppen 

kvinnligt och manligt finns det en isärhållning och att detta synsätt har präglat oss genom 

tiderna, men med hjälp av genusteori har det gjorts möjligt att sätta fingret på denna 

isärhållning och ge oss förståelse och kunskap kring detta.125 Det sägs att det är skillnad på 

flickors och pojkars sätt att umgås, att flickor är mer intresserade av relationer medan pojkar 

gärna ägnar sig åt aktiviteter, och i utvecklingen av vår sociala könsidentitet faller det sig ofta 

naturligt att flickor blir ”flickiga” och pojkar ”pojkiga”. Vi blir ”inlärda” att det är så det ska vara 

och genom att titta och ta efter andra i vår omgivning så faller sig den sociala könsidentiteten – 

kvinnligt respektive manligt - som något naturligt.126 Kerstin Hägg skriver att det utan tvivel 

förekommer sexuella trakasserier i skolan i olika former och menar att skolan som plats kan 

verka som en plattform för hur tjejer lär sig att tänka om killar. Hägg finner att det verkar som 

att tjejer har lätt för att många gånger finna förmildrande omständigheter i samband med 

sexuella trakasserier och ser dessa istället som ett försök till sexuell kontakt och/eller 

förälskelse. Flickorna lär sig ett ”accepterande förhållningssätt” mot killarnas sätt att vara och 

uppträda.127 

 

Skolan är den första kontakt som barnet har med vuxenvärlden. Här ska barnet lära sig för 

livet, både vad gäller kunskap och hur man behandlar sin nästa och verkar i samhället, vad som 

                                                

l i 
j

t . r

123 Hirdman, Yvonne. Genussystemet – Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning. Maktutredningen, 
Rapport 23, juni 1988. s 12 
124 Ibid s 13 
125 Steenberg, Ann. Flickor och pojkar i samma skola. Solna, Ekelund: 1997. s 13-14 
126 Bjurström, Erling (1993). ”Madonna och Rambo. Flickor och pojkar i fantasins gränsland.” I: Arbetsgruppen Kvinnligt 
och Manligt i skolan. Visst är vi o ika! En antolog för kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan flickor och 
po kar och deras olika villkor och förutsättningar i skolan. Stockholm, Utbildningsdepartementet. s 37 
127 Hägg, Kerstin (1998). ”Sexism som symboliskt våld i skolan”. I: Jacobsson, Roger (red) Kulturella perspek iv  K opp 
och kön i skolan. Svensk etnologisk tidskrift nr 4. s 25 

 45



är rätt och fel och vad som är accepterat eller inte. Om vi då tänker att killar här tar upp en 

större del av plats och tid i skolan och att det, genom att inte lyftas upp utan snarare antingen 

tystas ner eller leder till att pojkarna får ännu mer uppmärksamhet, och det beteende som 

flickor belönas för är att sitta tysta och vara snälla, så är det ju egentligen inte så konstigt att 

samhället ser ut som det gör idag. Inte heller att de patriarkala maktstrukturerna fortfarande 

efterlevs i större delar av samhället. Och egentligen börjar denna inskolning i ”rätt” könsligt 

beteende redan på dagis, och därefter fortsätter det i skolan och skolan som är ungas första 

direkta kontakt med vuxenvärlden och en utslussning till den, lär sig här vad som är ok eller 

inte. Flickor får här lära sig att killar är på ett visst sätt och att så är det bara. Som i Lövströms 

och Wistedts studie, där tonårsflickorna har fått lära sig, av sin omgivning och samhället, att 

killar inte alltid kan kontrollera sitt behov av sex. 

 

Det kan bli fel med den välmening som lärarna försöker visa tjejerna på B-skolan, just på grund 

av att tjejerna uppmärksammas för sitt kön. De ses inte för vilka de är utan för att de har ett 

visst kön. I regeringens direktiv för Arbetsgruppen om Kvinnligt och Manligt i skolan står att 

läsa att jämställdhetsarbetet i skolan ska verka för alla barns intressen och talanger, oavsett 

kön. Det är också viktigt att både utbildningar och yrkesområden får en blandad könsfördelning 

för det anses vidga perspektiven, både för individen och för samhället. Dessa direktiv från 

regeringen står att läsa i antologin Visst är vi olika!, som kom ut 1993 från 

Utbildningsdepartementet i Stockholm. Studien för detta magisterarbete genomfördes i höstas 

och året var 2002 – vad har hänt på nio år egentligen? Informanterna i studien visar på att den 

könssegregerade skolan ännu inte är jämställd. Kanske har det gjorts försök men inget har gett 

bestående effekter för det kön som är underrepresenterat. Det som måste hända är att 

traditionella mans- respektive kvinnoutbildningar formas så att oavsett vem som söker, ska 

utbildningen vara anpassad för den individen. Att behöva vara psykiskt stark för att orka gå på 

en ”kill-skola” – låter det som ett vettigt koncept för att få fler tjejer att söka in till traditionella 

mansutbildningar?  

På V-skolan berättar tre av tjejerna att de inte har stött på sexuella trakasserier, varken för 

egen del eller för någon annan. En berättar att skulle det varit något så skulle det ha spridit sig, 

rykten går fort på skolan. En tjej berättar att hon själv aldrig har varit utsatt för fysiska 

trakasserier men att när man går förbi killar på skolan bredvid, kan man ibland höra 

kommentarer från dem. Ibland har hon svarat på deras tilltal men oftast går hon bara förbi, hon 

bryr sig inte. 

[…] Det är ju äckligt alltså, det är typ så man säger svarar ju ibland, svarar emot ibland, 

ibland bryr man sig inte, man går bara förbi så länge dom inte hoppar på en eller gör nåt. 

[…] Det har ju hänt mig att typ när man går förbi att dom kan slänga nåt ord men jag bryr 

mig inte. Jag bara går, så länge dom bara pratar så, det är inte… Det är klart, om dom 

skulle tagit på en eller nåt sånt, då är det en annan sak men nej… 
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Kan det vara så att sexuella trakasserier är ett sätt för killar att visa sin dominans och 

överordning? Jag tror att det kan vara så – det handlar om makt, både sexuellt och att visa sin 

dominans i samhället. Kan det vara så att sexuella trakasserier har blivit flera eller bara blivit 

mer synliga med åren och inte accepteras i lika full utsträckning längre? Kan det ha att göra 

med att kvinnan tar mer och mer plats i samhället och hävdar sig mot den manliga 

dominansen? Anna Sofia Lundgren tar upp i föreläsningen ”Berättelser om skolan, berättelser 

om kön” (1998) hur den heterosexuella normen styr och sätter riktlinjer för ”rätt” könsligt 

beteende i skolans värld. Följer man inte som tjej dessa krav och uppmaningar så straffas man 

av killarna i form av slag och/eller tafsande. Lundgren menar att detta sätt att straffa genom 

kan sätt som killarnas sätt att objektifiera tjejerna.128 

 

Känslan jag får, efter att ha pratat med informanterna i studien, är att det till slut är något som 

rinner av en, man slutar att bry sig.129 

 

Attityd och stämning på skolan 

När jag frågar tjejerna om man ska vara på något speciellt sätt för att passa in på respektive 

skola så är svaren från tjejerna på B-skolan mer unisona än svaren från informanterna på V-

skolan. Tjejerna på B-skolan berättar att det viktigaste är att vara sig själv men att det innebär 

också att man måste vara stark. Stark för att orka klara av att gå på en skola med massor av 

killar, att klara av att säga ifrån när killarna ”håller på med en”. Utöver detta ska man vara tuff 

för att få respekt, man ska ha viljan och man får inte vara för känslig. Man ska tåla att höra ett 

och annat.    

Nä, jag tycker att man ska vara sig själv. Det är det viktigaste. Sen ska man försöka vara 

lite starkare för det här är liksom, man går ju på en skola med massa, massa pojkar så att 

det gäller att ändå ha starkt mod att klara av detta, att ha en vilja att kämpa fram. Det är 

det, det handlar om, viljan. Mycket. 

 

Bland informanterna på V-skolan ges det skilda bilder av hur man ska vara för att passa in på 

skolan. En tjej berättar att hon verkligen tycker att man kan vara sig själv på skolan, att man är 

som man vill.  

Nej, det tycker jag inte.[…] Här tycker jag man kan va sig själv ordentligt. Mmm, tycker 

jag. […] Alltså man kan va både uppklädd och så och samtidigt nästa dag gå i 

gympakläder och ingen bryr sig. Det tycker jag är jätteskönt för att man mår liksom inte 

                                                

t

128 Lundgren, Anna Sofia (1998). ”Berättelser om skolan, berättelser om kön”. I: Jacobsson, Roger (red) Kulturella 
perspek iv. Kropp och kön i skolan. Svensk etnologisk tidskrift nr 4. s 5-6 
129 Jmf. Lövström, Marika och Wistedt, Cecilia (2002: 18). ”Det bara är så”. En studie om social konstruktion av kön och 
strukturell underordning hos tonårsflickor. (Opublicerad C/D-uppsats). Sociologi, Inst. för Arbetsvetenskap. Luleå 
Tekniska Universitet. 
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alltid bra, man orkar liksom inte alltid ta på sig värsta finkläderna, utan ibland hinner man 

inte, så det tycker jag är skönt. 

 

En annan tjej säger att man ska bry sig och tycka om det val man har gjort. En tjej berättar att 

för vissa tjejer är det som en modevisning att gå till skolan men att hon bryr sig inte. 

 

Även om tjejerna på V-skolan har olika uppfattningar om man ska vara på något speciellt sätt 

för att passa in, upplever jag att det generellt är en större acceptans på V-skolan utifrån det 

som tjejerna berättar. Att man kan vara sig själv, klä sig som man vill. Man behöver inte bry sig 

om de andra, då bryr de sig inte om en själv heller. På B-skolan får jag en känsla av att man 

som tjej mer måste foga in sig, för att passa in och ”vara till lags”. Med att ”vara till lags” 

menar jag att dessa tjejer befinner sig på manligt territorium och därför måste foga in sig i 

hierarkin. Det finns kvinnliga territorier också med en hierarkisk ordning. Hirdman menar att det 

har visat sig när tjejer försökt ta sig in på manliga arbetsmarknader att de har motarbetats. 

Kvinnorna har inte välkomnats utan har fått kämpa för att integreras i den manliga 

arbetssfären.130 Detta är en del av genuskontraktet och det går att applicera på skolans värld 

också. Skolan måste ses som en produkt av samhället och att det där sker förhandlingar mellan 

könen också. Skolan är inte en plats där våra genuspositioner inte existerar, för det gör de i 

allra högsta grad.    

 

På frågan vad man inte bör göra som tjej på skolan blir svaren igen mer unisona för tjejerna på 

B-skolan. Att ha på sig urringat är bannlyst och kjol går inte heller. Då har man garanterat 

killarna på skolan efter sig och/eller får höra kommentarer som ”jävla hora” och ”slampa”. Det 

uppfattas som att man vill visa upp sig. En tjej berättar att man inte ska utmana ödet genom 

att klä sig utmanande för då kan man uppfattas som ett luder. 

Va singel! Nej, men som tjej, man borde väl inte utmana ödet alltså. Som killarna här, dom 

är ju desperata inom parantes. Om man är söt och så, så räcker det med att man bara tar 

på sig lite mer kanske urringat eller så, så är dom efter en direkt, visslar och glor oh sånt. 

Så man kanske inte borde utmana sig så mycket för att då är det lätt att dom ser en som, 

vad kan man säga, luder eller nåt sånt. Det är många som ser vissa tjejer här som lite 

bitchiga, om man kan säga så. 

Ja, du bör ju inte visa dig halvnaken och såna grejer här liksom. Man kan ju säga att man 

blir halvt om halvt jagad. Alltså man ska ju inte visa att det, jag är rädd, det ska man aldrig 

visa på denna skolan. 

Inte heller ska man väcka för mycket uppmärksamhet, snacka skit om killarna eller visa att man 

är rädd. Svaren från tjejerna på B-skolan kommer snabbt och klart, men från tjejerna på V-

                                                
130 Hirdman, Yvonne (1994). ”Vad ska vi ha kvinnor till?” Pockettidningen R – Kvinnlig livsform under manlig norm, nr 3-
4 Årgång 24, 1994. s 111 
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skolan dröjer det och svaren blir inte heller lika uttömmande. En tjej berättar att vissa tjejer 

kommer alltför uppklädda och sminkade till skolan och detta enbart i syfte för att visa upp sig. 

En tjej säger lite försiktigt att man kanske inte bör springa naken på skolan. Tjejerna på V-

skolan verkade allmänt fundersamma över min fråga och det återspeglas också i svaren. 

Anledningen till detta tror jag är att de kan vara precis som de vill i skolan – det finns inte som 

på B-skolan några självklara ”regler” som man måste förhålla sig till.  

 

För tjejerna på B-skolan handlar det mycket om att inte väcka killarnas intresse, varken positivt 

eller negativt. En känsla av att de är kuvade i skolan dyker upp i mitt huvud. De kan inte 

uttrycka sig som de vill, säga eller göra vad de vill utan att vara rädda för repressalier i någon 

form. Här kan man se att tjejerna är underkuvade på grund av sitt kön, dels att de i antal är i 

underläge och kanske också dels för att de inte kan göra motstånd (eller förväntas göra det). 

Fast tjejerna på B-skolan berättar att när det har skett något så har rektorn fått vetskap om det 

direkt. I Berättelser om skolan, berättelser om kön berättar Anna Sofia Lundgren om hur viktigt 

det verkar vara med ”rätt” könsligt beteende i skolan. Normen är heterosexualitet. Om man inte 

följer killarnas krav och uppmaningar så kan det leda till att man blir trakasserad på olika sätt, 

till exempel med slag, tafsande på kroppen och/eller nedsättande kommentarer. Lundgren 

menar att dessa bestraffningar kan ses som objektifieringar av flickorna.131 Att tjejerna 

objektifieras gör det antagligen lättare för killarna att trakassera dem. De ser dem inte som 

några verkliga människor. Nu måste jag ställa frågan hur detta är möjligt? Var går det snett 

någonstans? Föräldrar har ett stort ansvar i det hela som uppfostrar sina barn in i stereotypa 

könsroller där killar bland annat har rätt att ta mer plats, hävda sig och leva ut sin sexualitet. 

Vad är skolans roll i detta? Det är ju skådeplatsen. Vad görs där för att motverka de stereotypa 

könsrollerna? Är man ens medvetna om vad som sker på raster och lektioner? 

  

När det gäller tjejerna på V-skolan verkar de inte se några gemensamma saker som de inte tror 

man bör göra som tjej på skolan. Annars får jag intrycket av att det handlar mer om att passa 

in på ett sätt i tjejernas värld. Men att den världen ändå inte alls sätter lika stora/hårda krav på 

hur man ska vara och inte vara. 

 

Tjejerna på V-skolan upplever alla att de accepteras som de är i skolan. Men att det handlar 

mycket om hur man själv är. En tjej berättar att vissa dömer innan de känner en, utifrån kläder 

och utseende men att det är ingenting som hon bryr sig om. En annan tjej berättar att när hon 

började på skolan var hon rädd för att man blev accepterad bara om man hade märkeskläder.  

Mmm. Jag trodde först att det skulle vara problem för att när man börjar gymnasiet måste 

man liksom gå med märkeskläder och så här, trodde jag då men nej, här får man va precis 
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131 Lundgren, Anna Sofia (1998). ”Berättelser om skolan, berättelser om kön”. I: Jacobsson, Roger (red) Kulturella 
perspek iv. Kropp och kön i skolan. Svensk etnologisk tidskrift nr 4. s 5-6 
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som man vill. Det är ingen som, jag har inte hört att det är nån som har blivit mobbad för 

att dom har fula byxor eller så här. […] 

För tjejerna på B-skolan verkar det inte vara lika självklart att man blir accepterad. Där råder 

meningen att man blir accepterad av vissa men kanske inte av alla, och att alla inte kan gilla 

alla. Två tjejer säger tvärtemot varandra: den ena menar att hon inte blir accepterad på grund 

av att hon är tjej, att det finns dom som inte tycker att kvinnor passar in på skolan. Den andra 

tjejen menar att hon blir accepterad på grund av att hon är tjej men att det gäller enbart bland 

de killar hon känner. Killarna i de yngre årskurserna accepterar henne inte. De blir helt till sig 

när de ser en tjej, berättar hon.  

Ja, för dom flesta blir man det men det gäller fortfarande, det finns vissa personer som 

inte gillar att man går här. […] Dom tycker att vi kvinnor inte passar in här men det är nya 

tider, vi har precis passerat millenniet så ska det va, vi kvinnor ska komma in. Vi ska ta 

över männens värld. 

Ja, alltså i och med att man är tjej så typ […]  

En tjej tycker inte att man blir accepterad som man är och berättar att tycker en illa om någon 

så sprider det sig och sen tycker alla illa om den personen.  

 

Återigen visar resultaten på att V-skolan är en mer öppen plats och som gör det möjligt för fler 

att bli accepterade och få vara sig själva. Det känns som att det på B-skolan krävs mer av en 

och att det är ett råare klimat. En tjej svarar att hon upplever att hon blir accepterad på grund 

av att hon är tjej. Men för den hon är då? Informanten verkar klar över att det är hennes kön 

som gör att hon är accepterad men hon verkar inte ha funderat vidare över varför det är så 

eller varför hon inte kan bli accepterad för den individ hon är.  

 

Är det så att på B-skolan blir man först och främst sedd som en tjej, alltså utifrån sitt kön och 

att det därmed kräver mer av den tjej som väljer att gå där? Hon bör för sin egen skull vara tuff 

och stå på sig. Att inte tillåta killarna säga vad som helst till henne. Samtidigt så ska hon inte 

vara för känslig utan ska tåla lite grova skämt och vänja sig vid att höra hur killarna öppet 

pratar om sina känslor, som jag i detta fall tolkar som deras eventuella sexliv och sexfantasier. 

På V-skolan är det möjligt för en tjej att bli sedd för den hon är och inte för sitt kön. Vissa på 

skolan använder sig av typiska tjejgrepp som kläder och utseende för att nå en viss position 

medan andra bara är sig själva och finner ro i detta. Ingen av de intervjuade tjejerna på V-

skolan pratar om att man måste vara tuff eller kunna stå på sig.   

 

Detta kan ses som att könsmönstret hålls vid liv genom att det finns båda könen 

representerade på samma plats. Men det kan också visa på att när kvinnor försöker ta sig inpå 

manliga områden så motarbetas de med olika metoder, som bland annat sexuella trakasserier. 
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Genom att ha haft segregerade arbetsområden för könen har männen fortfarande kunnat 

bibehålla en viss makt över kvinnor. När hon nu kräver mer plats och tillträde till alla platser i 

samhället så måste mannen agera för att kunna fortsätta ha kontrollen. Att tjejerna på B-skolan 

upplever att det finns vissa egenskaper som man bör ha för att ”klara sig undan” killarna, kan 

ses som en maktutövning från killarnas sida. Det sätts upp regler för när det är ”tillåtet” att 

trakassera en tjej – om hon är stark får hon vara ifred, inte annars.  

 

Anna Sofia Lundgren menar att killar som tar på tjejers kroppar och kommer med nedsättande 

kommentarer, gör det som ett slags bestraffning när tjejerna inte håller sig inom den tillåtna 

ramen för rätt beteende och utseende. Och för att kunna utföra dessa straff så objektifieras 

tjejerna, även de som är kamrater till utövarna. På B-skolan har jag själv inte sett några 

objektifieringar (eftersom jag inte gjort en fältstudie) men däremot får jag en känsla av att 

flickorna inte ses för den individ de är utan för det kön de är. Genom att tjejerna på B-skolan 

objektifieras av sina klass- och skolkamrater så blir de lättare ”offer” att trakassera. 

 

Kvinnoidealet i samhället 

Tjejerna på V-skolan är kluvna inför hur samhällets kvinnoideal ser ut. Någon verkar väldigt 

medveten och någon annan inte alls. Här var det viktigt att ställa följdfrågor för att få 

uttömmande svar för det var lätt att flickorna svarade kort och egentligen mest att de tyckte att 

det var som det var. Några reflekterar över den bild MTV ger, men de inser också att dessa 

artister har stylister som hjälper dem och att det enbart handlar om yta. Det verkar inte vara 

något eftersträvansvärt för dem. Två av informanterna pratar om Hennes & Mauritz och den 

bild som ges i deras reklamer, med många gånger halvnakna kroppar. Detta är inte något som 

varken gillas eller uppskattas. En tjej berättar att hon inte tycker det är snyggt när kvinnorna är 

halvnakna, hon skulle hellre se att de var klädda snyggt. En tjej svarar att hon inte har tänkt 

speciellt på kvinnoidealet, men att det som finns är bra. Jag pratar vidare med henne om 

löneutvecklingen inom vården och hur hon ser på det. Då svarar hon att hon inte har funderat 

på det, för att det alltid har varit så. Vi kommer in på de kvinnliga skönhetsidealen och hon 

menar att det alltid har varit så att kvinnan har brytt sig mer om sitt utseende än männen har 

gjort.  

[…] Men på ett sätt är det också, nej det är inte vårt fel men man ska också kunna lägga, 

alltså det finns ju gränser och ett stopp men det har ju alltid varit så från början. Då för, 

om man går några år tillbaka så har kvinnan alltid ju varit nere, alltså så […] och mannen 

har ju haft mer, ja makt och allt han gör eller typ, han kan gå ut hur som helst men 

kvinnan måste ju alltid va perfekt och sånt […] Det har ju varit så […] Man försöker ju få 

stopp på det men jag tror det är svårt för att det finns ändå. Ja… 
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Här finns flera paralleller till Lövströms och Wistedts studie - de 13-14-åriga tjejerna som 

medverkar i studien menar att killar är bättre och starkare än tjejer och att det har alltid varit 

så.132 En flicka menar att historiskt sett så är det mannen som haft makten och inte kvinnan. 

Eftersom kvinnan är van vid att vara underordnad så behöver det inte vara något som hon 

reflekterar över. Detta skulle vara samhällets bild av kvinnan.133 Informanterna i min studie är 

17-20 år och de har stora likheter med informanterna i studien ”Det bara är så”. Det är 

skrämmande att se hur insocialiserade vi är i det patriarkala samhället. Om man läser raderna 

ovanför så ser man att det finns en medvetenhet hos 13-14-åringarna om det patriarkala 

samhället och detsamma gäller för informanterna i min studie. Men de reagerar inte, för det ses 

som något oundvikligt. Det bara är så, som sagt. Men visst är det märkligt med denna, om än 

lilla medvetenhet, att den finns hos flickor och att den när de blivit några år äldre, egentligen 

inte har förändrat sin attityd till det patriarkala samhället. Nu gäller detta ju bara en lite grupp 

tjejer men nog måste det väl ändå peka på något.  

 

En annan tjej på V-skolan sätter samband mellan kläder och respekt – hon tycker att kvinnor 

får mer respekt på sina arbeten, speciellt kontorspersonal. Men på fritiden ska man som kvinna 

vara mer eller mindre halvnaken och detta med rätt att kommenteras. Jag frågar henne hur 

hon tror att det är inom vården:  

”[…] Eftersom det är så många som är sjuksköterskor som är kvinnor så är det klart att 

dom liksom tittar lite ner, så kan jag väl känna lite men annars tycker jag inte att det är så 

farligt.”  

 

Här drar informanten slutsatsen att eftersom sjuksköterska är ett kvinnoyrke, så är det ett 

lågstatusyrke i samhällets ögon. Hon ser detta som något självklart men upplever det inte som 

så farligt. Hur kommer det sig att en ung kvinna som henne, som själv studerar till 

undersköterska, har denna bild? Bemöts en yrkeskår sämre om det är ett så kallat kvinnoyrke? 

Enligt genuskontraktet så sker det förhandlingar hela tiden om kvinnan ska få samma lön, 

samma rättigheter etcetera som mannen. Men uppnås jämställdhet någon gång? Kanske är det 

bara en täckmantel, för att kvinnan som kräver mer än tidigare, ska vara nöjd. Hirdman ställer 

frågan om kvinnan anses vara en riktig människa på grund av dessa eviga förhandlingar.134 Vi 

socialiseras in i vissa bestämda könsmönster och ofta upplevs det som naturligt, även om det 

kan finnas ett visst motstånd. Dessa könsmönster går långt tillbaka och leder till specifika 
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132 Lövström, Marika och Wistedt, Cecilia (2002: 18). ”Det bara är så”. En s udie om social konst uktion av kön och 
strukturell underordning hos tonårsflickor. (Opublicerad C/D-uppsats). Sociologi, Inst. för Arbetsvetenskap. Luleå 
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133 Ibid s 55 
134 Hirdman, Yvonne (1994). ”Vad ska vi ha kvinnor till?”. Pocke idningen R – Kvinnlig livsform under manlig norm, nr 
3-4 Årgång 24, 1994. s 110 
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handlingsmönster utifrån kön. Det är viktigt att det upprätthålls för på så sätt behåller samhället 

sin ordning. Dessa könsmönster är ett sätt att insocialiseras i den sociala gemenskapen.135 

 

Att det skapas arbetsmarknader för kvinnor handlar om makt, enligt Hirdman. Männen lämnar 

inte frivilligt ifrån sig arbetsmarknader som endast de tidigare har haft tillträde till. Här kan vi se 

att de särskilda kvinnoarbetsmarknader som har skapats är en förlängning av de sysslor som 

kvinnan tidigare utförde i hemmet. Till exempel som att städa, sköta barn och vårda äldre. 

Kvinnan har tilldelats arbetsmarknader där föreställningarna om vad kvinnor kan göra har fått 

styra.136 

 

En annan av informanterna verkar ytterst medveten och hon börjar prata om löner och 

arbetsförhållanden för kvinnor. Hon menar att det är viktigt att vården förändras så att man får 

in mer personal och inte bara kvinnor då, även om det är lätt att det blir så. 

Men jag, alltså jag tycker att samhället är väldigt emot kvinnor det är liksom männen som 

styr […] överallt. Manliga presidenter och det är manliga statsministrar och det är liksom 

dom som styr lönerna ju. Hade det varit mer män inom vården så hade det varit säkert 

högre löner, tror jag. Och det är, en tjej har ju inte samma lön som chef som en man har 

ju så det… […] Så det är väldigt fel tycker jag. 

 

Vi pratar vidare på samma tema och hon tror att det nog skulle bli bättre om fler kvinnor styrde 

och hade något att säga till om. Hon menar också att kvinnorna måste visa att de inte 

accepterar det längre, de måste visa att de finns.  

 

Genom att isärhållningen i bondesamhället föll sig mer naturligt, så har genussystemet inte varit 

lika påtagligt som det har blivit i modern tid, i och med det kapitalistiska samhället. Kvinnan vill 

och kräver att få vara en del av samhället på ett helt annat sätt än tidigare. Hur ska mannen 

lösa detta? De vill ha allt som det kapitalistiska samhället för med sig men inte 

”konsekvenserna” av det, i form av kvinnans allt mer pockande frigörelse.137 I och med att 

mannens kontroll över kvinnan har minskat då staten har ”tagit över huvudansvaret”, så har 

mannen fått hitta andra sätt att kontrollera på. Ett sätt har varit att försöka hålla kvinnan 

utanför vissa utbildnings- och yrkesområden. Ett annat att hålla henne utanför de riktiga 

toppositionerna i samhället. Har Sverige någonsin haft en kvinnlig statsminister till exempel?138 

 

                                                

l
t

tt

135 Bjerrum, Harriet och Rudberg, Monica. Historien om pojkar och f ickor. Könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt 
perspek iv. Lund, Studentlitteratur: 1991. s 11  
136 Hirdman, Yvonne (1994). ”Vad ska vi ha kvinnor till?”. Pocke idningen R – Kvinnlig livsform under manlig norm, nr 
3-4 Årgång 24, 1994. s 110   
137 Ibid s 112 
138 Ibid s 110 
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Gemensamt för alla tjejerna på V-skolan är att de menar att de är som de är oavsett vilka 

skönhetsideal som råder i samhället. Klart att man kan drömma om en plattare mage men de 

känner ändå att de duger precis som de är. Och gör vad som faller dem in. 

 

Informanterna på B-skolan pratar mycket mer om former och kroppar än tjejerna på V-skolan – 

kanske kan det komma av att de på den starkt manligt dominerade utbildningen, får höra mer 

kommentarer som rör kroppen, både sin egen och allmänt när det gäller kvinnokroppen. Det 

handlar om smal midja, stora bröst och om att vara smal. ”Bästa formerna” som en tjej 

uttrycker det. Men samtidigt att det inte stämmer, tjejerna inser att det ofta är en manipulerad 

bild som visas upp. Tjejerna på B-skolan säger sig vara nöjda med sig själva. En av tjejerna tar 

upp bilden av hur samhället ser på olika yrken angående kvinnor och män. När hon valde att gå 

bygg så var det för att hon ville bli målare – inte för att hon skulle behöva försvara sig mot 

andra som alltid skulle hitta fel och orsaker till varför hon ens var där. Vidare menar hon att hon 

är precis som alla andra tjejer bara med skillnaden att hon studerar på B-skolan. Men hon är 

inte annorlunda för det. Hon berättar att det har tagit på henne att hela tiden behöva försvara 

sitt yrkesval och få höra kommentarer om det. Hon säger att folk inte är förstående alls ibland. 

Jag frågar om hon känner sig mer ”killig” än andra tjejer och där svarar hon både och.  

Ja, lite tror jag så typ om man jämför med mina kompisar så här att typ jag är mer så typ 

öppen för att man blir ändå det här för att killarna är öppna på ett eget sätt så är man 

öppen tillbaka, så att man verkligen typ berättar om alltså typ olika saker. Man lär sig 

mycket mer, alltså typ killgrejerna om man ska säga så. Typ laga grejer och typ, det är 

inte många tjejer som kan stå och snickra och mura och sånt. Och sånt tycker mina 

kompisar är jätteroligt att liksom så här att man kan göra sådana grejor också. För det 

mesta är det killar som brukar göra sånt men. Så på det sättet men annars så tycker jag 

nej. Jag är fortfarande så väldigt typ tjejig, jag är nog en av dom tjejigaste av mina 

kompisar. Alltså typ med smink och, inte nu i skolan så mycket men typ när man år ut och 

åh, jag ska sminka mig och göra vid håret och åh, klä mig så. Så där är jag nog tjejigare 

än mina kompisar.   

 

En informant tror att hip hopen har gjort det mer accepterat med rumpa och bröst för att de 

kvinnliga stjärnorna inom hip hopen har former, ofta med stor rumpa och inte alltid är så smala. 

Hon säger att det ska vara naturligt och silikonbröst har inte slagit så stort inom hip hopen – 

det är bra att vara naturlig. Samma tjej reflekterar också kring att till och med bindreklam är 

vänt till män och inte till kvinnor. Tre av tjejerna på bygg säger sig inte bry sig om samhällets 

ideal men de upplever att de passar in.  

 

Feminist? Att våga ta ställning 

Tre av tjejerna på V-skolan säger att de inte är feminister. När vi pratar vidare om det säger 

alla att de tycker det är mycket viktigt med lönefrågor och att om tjejer kom fram mer så skulle 
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samhället nog bli bättre. Men avslutar med att man accepterar väl hur det är… En tjej menar att 

hon alltid har varit så bra kompis med killar att det gör det omöjligt för henne att vara feminist. 

Heller tänker hon inte i kvinnliga banor hela tiden (vad nu det innebär). Här tror jag att det 

grundar sig i att de inte riktigt vet vad feminism står för och har uppfattningen att man för att 

vara feminist måste uppfylla vissa kriterier, som till exempel att vara ute och demonstrera. En 

informant berättar att hon har haft grupparbete om feminism i skolan:  

[…] Vi skrev då om hur det var innan och hur det är nu, vad vi tycker och, och hur vi 

kunde få stopp på… Jag tycker inte att det ska finnas en skillnad mellan en man och en 

kvinna alltså så typ när det gäller rättigheter […]. För alla, för båda två är ju, men det är 

ok, men jag skulle sätta in mig som feminist, ja.  

Tre av tjejerna på bygg säger sig inte vara feminister. Det kan bero på flera saker men som en 

tjej säger så är hon inte så insatt i politiken. Gemensamt för dem alla är att de tycker 

lönefrågan är viktig men annars så upplever de inte att feminismen är något för dem. Bland 

annat för att en kvinna ska jobba lika mycket som en man, hon ska inte särbehandlas på grund 

av sitt kön. En tjej berättar att måleriyrket är ett av de få yrken där en man och kvinna tjänar 

mest lika, sett utifrån arbetsuppgifter och hon är glad för att hon valt rätt yrke. En tjej ger som 

argument till varför hon inte är feminist att hon rakar sig. 

Jag rakar mig under armarna, jag rakar mina ben… […] Jag tycker, ok det med lönerna 

kan vara en grej men alltså allt det andra dom snackar om, det håller jag inte med om för 

50 öre. […] Jag tycker en kvinna ska behöva jobba lika mycket som en kille. Och oftast är 

det så att till exempel inom byggbranschen är det ju oftast killen som mer. Men vi har ju 

ungefär samma lön ändå allihopa här.  

En informant förklarar med att alla ska ha det lika bra och att tjejerna inte ska ha det bättre. 

Jag upplever att hon pratar om jämställdhet och det ingår ju som en del i feminismen. Kanske 

har de fått uppfattningen att feminism handlar om att kvinnan ska särbehandlas?  

Nej. Därför för det första tycker jag det är liksom inte fel, alltså man får tycka som man vill 

men alltså dom säger som är feminister, tycker jag att killarna ska ha likadant, lika rätt för 

att… Typ om man nu ska vara helt jämnt så ska det inte vara så damerna går före eller typ 

eller att tjejerna ska ha det bättre. Alla ska ha det lika bra. Typ alltså allting. […] Och så 

som det är nu typ att… Nej, så nej tycker jag inte bara. Svårt att förklara. 

Feminism strävar efter att ge alla, oavsett kön, samma rättigheter och möjligheter i samhället. 

Att inte leva och verka i dolda könsmönster som man förväntas och anses följa för att passa in i 

samhällets normer. En tjej på B-skolan ser sig själv som feminist:  

Det ska nu vara killar som ska stå bakom köket och passa barnen och laga maten och 

diska, städa, allting! […] Vi ska vara ute och jobba! Kvinnorna ska ta makten! […] 
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Att tjejerna på B-skolan känner att det är viktigt att kvinnor behandlas lika som männen, tror 

jag, kan bero på att de går på en skola där det är mest killar. Kanske får de höra att de blir 

särbehandlade på grund av att de är tjejer och i minoritet? Kanske vet killarna om att tjejer 

kommer in på sitt förstahandsval oavsett om de har poäng till det eller inte. Tjejerna blir 

särbehandlade på ett sätt och som tidigare har diskuterats så kanske de måste göras det på 

grund av att de idag inte kommer in på grund av att kriterierna utgår från ett manligt 

perspektiv. Denna särbehandling verkar inte killarna på utbildningen gilla och tjejerna verkar 

finna det viktigt att hålla sig sams med killarna, annars kanske man blir utstött eller på annat 

sätt trakasserad. För tjejerna på B-skolan är det viktigt att de kommer in på samma villkor som 

killarna. Kanske det ger dem mer respekt från killarnas sida? Varför inte då ge tjejer den 

möjligheten, genom att anpassa utbildningens antagningsprov för båda könen och ur ett både 

kvinnligt och manligt perspektiv? 

 

Gemensamt för sex av de åtta tjejer jag intervjuat är att de ser feminism som något dåligt och 

negativt. De målar upp bilder om att man inte kan vara kompis med killar om man är feminist 

och att man inte kan raka sig under armarna eller på benen. Feminism skulle också verka för 

att kvinnan särbehandlades. Tvärtom, feminism verkar för jämställdhet mellan könen i 

samhället. Enda gången som de kan se att feminism skulle vara positivt är att jämställdhet är 

bra för att kunna uppnå lika lön för lika arbete. Bilden de har är stereotyp och låter som den 

bild medierna (oftast) förmedlar om feminism. Det verkar som att de förknippar feminism med 

okvinnlighet och detta gör att de inte kan identifiera sig själva med detta. Detta motstånd mot 

feminism och oviljan mot att kalla sig feminist kan tolkas som att de upplever det som något 

hotfullt mot deras egen bild av sig själva. Kvinnoidealet i samhället är (oftast) i total motsats till 

hur medierna framställer feminister. Tjejerna kan inte få dessa två (mot)poler att gå ihop och 

därför upplevs feminism som något negativt och nästan hotfullt. Constance Penley har forskat 

om detta och kommit fram till att det är ofta unga kvinnor som inte kan identifiera sig med 

feminism. De ser det som något som hindrar dem från att vara som de vill, att ge pekpinnar för 

vad som är rätt och fel. Oglamoröst och antisexuell hållning är ord som Penley menar att unga 

kvinnor förknippar med feminism.139  

 

Beverley Skeggs driver en tes om att kvinnor som har svårt att förstå feminismens syfte, först 

kan se det när de själva har fått dåliga erfarenheter som de med hjälp av feminismen kan få 

förklarat.140 Om detta är fallet så skulle det vara omöjligt för de unga tjejer som inte redan är 

”upplysta” om feminismen, att förstå det och sätta i ett sammanhang, kanske förrän de blivit 

några år äldre och fått uppleva dåliga erfarenheter. Men vad är dåliga erfarenheter egentligen? 

Vad räknas de erfarenheter som informanterna på B-skolan bär med sig – är de bra eller 

                                                
139 Penley, Constance. >>Pornography, Pleasure and Pedagogy>>. Framfört vid >>Consoleing Passions Conference>>, 
University of Southern California, Los Angeles, april, 1993. s 242 i Skeggs, Beverley (2000) 
140 Skeggs, Beverley. Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön. Göteborg, Daidalos: 2000. s 251-253 
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dåliga? Här håller jag inte helt med Skeggs, i vissa fall kan det stämma men genom att säga så 

här, är på sätt och vis en nedvärdering av unga tjejers intellekt. Jag tror att det hela handlar 

om att bli ”upplyst” och just därför är det så viktigt att prata om feminism och jämställdhet 

redan från tidig ålder. Det finns ju med oss ända från det att vi föds till det att vi dör. Har man 

inte förståelsen och inte kan se samband, eller sätta det i ett sammanhang som rör en själv, så 

kan feminism säkerligen vara svårt att förstå. Kanske kan det också ses som en rädsla? 

Erkänner man feminismen så erkänner man att kvinnor är underordnade männen och ses som 

avvikande i samhället. För att ”kunna ta” denna syn på samhället, tror jag, krävs en viss 

mognad för att ”våga se” utan att falla ihop och drabbas av bitterhet mot samhället och mot att 

kvinnors underordning (faktiskt) ses som något naturligt. 

 

 

7 Konklusion  

I inledningen av denna magisteruppsats stod att läsa om dess syfte, och det har varit att se hur 

vardagen ser ut för tonårstjejer som väljer att studera på en könssegregerad yrkesförberedande 

gymnasieutbildning och vilka betydelser det har för dem. Dessa betydelser formade i sin tur 

uppsatsens frågeställningar: 

• hur de upplever att studera på en könssegregerad utbildning – där antingen det egna eller 

det motsatta könet dominerar,  

• hur de ser på sin egen kvinnlighet,  

• hur de ser på jämställdheten mellan könen och  

• hur deras inställning är till feminism.   
 

Följande går att läsa ur regeringens direktiv för Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan 

som kom 1993: 

[…] En modern jämställdhetspolitik konstaterar inte bara att det är få flickor eller pojkar 

inom en viss utbildningsväg, utan frågar också varför. En modern jämställdhetspolitik söker 

inte heller förneka eller utplåna de könsskillnader som kan finnas mellan flickor och pojkar 

vid olika åldrar, utan frågar istället hur skolan skall kunna ta hänsyn till dem, för att 

därigenom ge varje individ möjlighet att utveckla sin fulla potential. […] Men det är viktigt 

att också, med tillgänglighet som bas, ge jämställdhetsbegreppet ett konkret innehåll. 

Pojkar och flickor, män och kvinnor skall ha lika tillgång till utbildning och vara jämställda i 

olika utbildningssituationer. Men vad innebär detta konkret?” […]141 

 

                                                

t  

141 Regeringens direktiv för Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan. I: Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i 
skolan. Visst är vi olika! En antologi för kunskap och debat  om likheter och olikheter mellan flickor och pojkar och deras 
olika villkor och förutsättningar i skolan. Stockholm, Utbildningsdepartementet: 1993. s 64 

 57



Det är lätt att prata men att komma med konkreta handlingar som verkligen genomförs verkar 

vara svårare. Som denna uppsats visar på, är Sverige idag inte ett jämställt land. Kvinnor och 

män lever inte under samma möjligheter, rättigheter och priviligeer. Mannen ses fortfarande 

som normen och inte förrän detta synsätt bryts så kommer människan att ses som en individ, 

utan tanke på kön eller genus och med detta, kunna erhålla samma värde i samhället.  

 

Ann Steenberg sätter upp några kriterier som skulle vara gemensamt för starka brytare – de 

som väljer en otraditionell utbildning – att ”de har god självkänsla och hög social kompetens”. 

Om nu fallet är så här, skulle man kunna prata om en sorts social snedrekrytering. Vilka 

ungdomar är det i samhället som är trygga i sig själva och har gott självförtroende? Jo, de som 

kommer från trygga familjeförhållanden överlag. Dessa barn vars föräldrar de kan se upp till 

och få stöd av. Därför är det ytterst viktigt att barn som inte kommer från trygga 

familjeförhållanden uppmärksammas och att deras intressen fångas upp så att denna sociala 

snedrekrytering kan minskas. Steenberg menar att ungdomar som visar intresse för att utbilda 

sig inom en annan bana än den traditionella för sitt eget kön, behöver mycket uppmuntran och 

stöd.142 

 

Det mest negativa med att gå på en skola med mest tjejer verkar vara skitsnacket tjejer 

emellan. Alla informanter på V-skolan pratar om detta och menar att det blir så i en klass med 

bara tjejer i. Detta skitsnack tror de skulle minska om det fanns killar i klassen och en anledning 

till detta skulle vara att killar är mer rakt på sak än tjejer och inte kretsar runt problemet utan 

går direkt till dess kärna. Varifrån har tjejerna fått denna uppfattning?   

 

Informanterna i denna studie verkar någorlunda medvetna om det ojämlika samhälle som de 

lever i på grund av sitt kön, och de begränsningar det leder till för deras egen skull. Men det 

ses inte som ett problem, som något som måste lösas. För att det alltid har varit så, det är 

naturligt.143 De könsmönster som existerar i samhället känns som naturliga till följd av att det är 

så vi levt under flera hundra år. Förändringar har skett men fortfarande återstår många innan 

kvinnan och mannen är jämlikar i samhället. Genuskontraktet ligger som ett osynligt raster över 

hela samhället och som resultat och analys tillsammans med statistik, tidigare forskning samt 

teori visar, att det finns mer eller mindre överallt. Det återspeglas i skolan, på arbetsplatser, vid 

lönesättning, de rättigheter vi har och de krav och förväntningar som ställs på oss beroende på 

vilket kön vi har fötts med. Det kanske inte är så enkelt att ”se”, fast när man väl är medveten 

om det, är det mycket svårt att sluta ”se”. Jag kallar det att bli ”upplyst". 

 

                                                
142 Steenberg, Ann. Flickor och pojkar i samma skola. Solna, Ekelund: 1997. s 32 
143 Jfr Lövström, Marika och Wistedt, Cecilia (2002). 
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Tjejerna på B-skolan verkar inte medvetna om den sociala underordning som de lever i på 

skoltid, de verkar mer måna om att bli accepterade och att passa in.144 På samma gång ska de 

visa sig starka och gärna lite tuffa. Den mest påtagliga skillnaden, som jag har kommit fram till, 

mellan tjejerna på B-skolan och tjejerna på V-skolan är att de på V-skolan ses för den dom är, 

till exempel Jenny, Lisa eller Pia, alltså som den individ de är. För informanterna på B-skolan ser 

det annorlunda ut – där ses de inte för den dom är utan för det kön de har. Informanterna på 

B-skolan ger också ett dubbelt budskap genom sina svar på mina frågor – de säger att det är 

viktigt att vara sig själv på skolan men i nästa mening kan de säga att man inte får visa sig 

rädd. Hur går detta ihop? På samma gång som man ska vara sig själv, ska man också vara 

stark och visa sig orädd. Men om man är rädd då? Om man känner sig liten? 

 

Lövström och Wistedt skriver att flickorna i deras studie inte ser den kvinnliga underordningen 

fullt ut och menar att detta beror på, dels att det är något som känns naturligt och som vi alltid 

har levt efter, och dels att ”se” (kvinnans underordnade sociala position i samhället) skulle vara 

att erkänna sig som den förtryckta och underordnade. Vidare menar Lövström och Wistedt att 

det också kan bero på att flickorna inte är medvetna om de processer i samhället som bidrar till 

kvinnans sociala underordning i samhället men samtidigt så är de medvetna om att det finns 

sociala skillnader könen emellan i samhället.145 Detta resonemang känner jag igen från min egen 

studie, flickorna ”ser” men ändå inte. Det är för abstrakt och därmed svårt att ta till sig. Kanske 

det också kan vara så att frågan dessa tjejer ställer sig är, varför ska man se ”något”? Det har 

ju alltid varit så här och därmed är det en självklar och naturlig samhällsbild.  

 

Beverley Skeggs menar att det naturligaste sättet att bli medveten om kvinnors sociala 

underordning i samhället är att ta del av andra kvinnors erfarenheter och på så sätt kunna sätta 

in sina egna erfarenheter i ett större sammanhang och få dem förklarade. Att prata om hur 

samhället ser ut och de orättvisor, bland annat i form av inte lika lön för lika arbete och 

uppkomsten till att det ser ut som det gör. Detta skulle bidra till att det inte längre gör det 

möjligt att se det som en naturlig följd av hur samhället ser ut idag och att samhället är 

patriarkaliskt och vilka följder detta har för kvinnor i samhället, deras rättigheter och villkor.146 

Att pojkar har en större sexuell lust som inte alltid går att kontrollera, skriver Lövström och 

Wistedt om – och att detta skulle vara ett starkt skäl till att flickor själva får se till att inte 

hamna i obehagliga situationer. Varför? Vem är det som har sagt detta? Det verkar ju vara ett 

vedertaget begrepp, dels bland de åtta 13-14-åriga tjejer som Lövström och Wistedt har 

intervjuat och dels de observationer som Anna Sofia Lundgren tar upp i föreläsningen 

”Berättelser om skolan, berättelser om kön” (1998) efter en tid som medföljande observatör på 

en högstadieskola. Flickor insocialiseras till att vara ”rädda och på sin vakt” mot denna manliga 

                                                
144 Jmf. Lövström, Marika och Wistedt, Cecilia (2002). 
145 Jmf. Lövström, Marika och Wistedt, Cecilia (2002). s 56-57 
146 Skeggs, Beverley. Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön. Göteborg, Daidalos: 2000. s 250 
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lust. Kvinnors lust då? Vart tar den vägen? Tjejerna i min studie pratar också om denna rädsla 

men inte lika rakt ut och det kan vara till följd av att det inte var en direkt fråga i studien. 

Istället var det frågor om attityd och stämning på skolan, sexuella trakasserier och 

könssegregerad utbildning där detta dök upp, hur man som tjej skulle bete sig och vara för att 

undgå killarnas trakasserier. Tjejerna på B-skolan berättar att det nästan är omöjligt att ha kjol 

eller urringat i skolan utan att få kränkande kommentarer. Detta kan dras som en parallell till 

vad Lundgren menar kan ses som killars objektifieringar147 av tjejer och deras överordnade roll 

gentemot dem – killarna på B-skolan tror att tjejerna ”klär upp” sig för någon och undrar för 

vems skull detta görs. Kanske är det på grund av den manliga dominansen på B-skolan som gör 

att tjejerna där är mer medvetna om sin kvinnlighet och vilken betydelse den har, än tjejerna 

på V-skolan? Informanterna på B-skolan verkar vara mycket medvetna om vilka signaler en 

kvinnokropp kan ge och därför väljer de också att ”klä bort” denna kvinnlighet genom att välja 

kläder med få ”kvinnliga tecken”. 

Nej, men som tjej, man borde väl inte utmana ödet alltså. Som killarna här, dom är ju 

desperata inom parantes. Om man är söt och så, så räcker det med att man bara tar på 

sig lite mer kanske urringat eller så, så är dom efter en direkt, visslar och glor och sånt. Så 

man kanske inte borde utmana sig så mycket för att då är det lätt att dom ser en som, vad 

kan man säga, luder eller nåt sånt. 

 

Egentligen kan det tyckas märkligt att inte jämställdhet ingår i kursplanen för grundskolan. Jag 

menar att skolan är en del (och produkt) av samhället och därför speglas också samhället och 

dess villkor i klassrummet. Att diskutera jämställdhet och feminism i skolorna skulle 

(förhoppningsvis) bidra till en större förståelse, för både tjejer och killar och dess respektive 

sätt att se på saker och ting, som att samhället inte är jämställt och varför vissa saker händer 

och varför de kan fortgå. Vi är alla människor och har därför rätt till att behandlas lika på alla 

plan och i alla sammanhang. Om vi inte skulle göra det – vad skulle anledningen till det vara? 

Här kommer genuskontraktet in och som Hirdman menar, förhandlas det hela tiden om 

kvinnans position i samhället och att det till slut blir oundvikligt att inte ställa frågan; om 

kvinnan är lika mycket människa som mannen anses vara. Hirdman kallar detta en 

genuskonflikt, och menar också att den växer och blir större ju mer kvinnor integreras i 

samhället och kräver större utrymme och därmed också rättigheter.148 

 

Som jag tidigare nämnt, så är det bland annat på grund av genuskontraktet som jag tycker 

feminism är viktigt, men också en anledning till varför jag finner det viktigt att det pratas mer 

om detta ute på skolor och på arbetsplatser. Som samhället ser ut idag så är det oftast till 

                                                

t

147 Lundgren, Anna Sofia (1998). ”Berättelser om skolan, berättelser om kön”. I: Jacobsson, Roger (red) Kulturella 
perspek iv. Kropp och kön i skolan. Svensk etnologisk tidskrift nr 4. s 5-6 
148 Hirdman, Yvonne (1994) ”Vad ska vi ha kvinnor till?”. Pockettidningen R – Kvinnlig livsform under manlig norm, nr 3-
4 Årgång 24, 1994. s 110 
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männens fördel och för att kunna förändra detta och skapa ett mer jämlikt samhälle, så krävs 

att vi (både kvinnor och män) är medvetna om vad det är som gör att samhället ser ut som det 

gör. Vid en snabb överblick kan det tyckas jämställt men vid en närmare titt ser vi att så är inte 

fallet. Denna magisteruppsats är ett bevis på detta, dels genom dess studie av könssegregerade 

kvinnoförhållanden på yrkesförberedande gymnasieutbildningar, statistik från Statistiska 

Centralbyrån (SCB) och dels redovisning av tidigare forskning av angränsande frågor och den 

teoretiska inramning som uppsatsen har satts in i.  

 

Sex av sammanlagt åtta informanter ställer sig negativa till feminismen och detta främst på 

grund av att feminism inte anses gå ihop med det liv och den livsstil som de har idag.149 Det är 

tragiskt att feminismen har fått denna stämpel på sig (och det kan vi tacka medierna för till stor 

del) och som jag ser det, är detta något som feminismen måste kämpa emot. Feminism är för 

alla kvinnor. Enda gången alla informanter är överens om att feminism är bra, är när det skulle 

bidra till lika lön för lika arbete. De flesta intervjufrågorna är mer eller mindre förknippade till 

feminism och jämställdhet och överlag tycker jag mig ha funnit att informanternas svar har gett 

en tvetydig bild av hur det är att studera på könssegregerade yrkesförberedande 

gymnasieutbildningar och detta kan dels bero på att detta inte är något som de brukar 

reflektera över. I den bild jag getts tycker jag också att man kan se genuskontraktet lysa 

igenom och att tjejerna är medvetna om kvinnors sociala underordning i samhället, men inte 

fullt ut. Kanske kan det bero på ålder eller att de aldrig pratar och diskuterar kring dessa frågor 

eller att de inte vill eller vågar ”se”. Men de har allt att vinna på att se till att feminism kommer 

upp på skolans dagordning och att det diskuteras. Utan detta är det mycket svårt, tror jag, att 

det kommer ske förändringar. Alla behöver få kunskap om hur samhället egentligen ser ut och 

inte ta det som något givet. Det är precis vad det har gjorts i flera hundra år, men nu är det 

faktiskt dags för en förändring att komma till stånd. 

 

 

8 Slutord 

Här vill jag avsluta med att driva en tes som feminist och inte som forskare. För mig innebär 

feminism lika värde och rättigheter, och som en naturlig följd, också lika lön. Vad gör politikerna 

i Sverige för att göra det bättre för kvinnor i samhället? Och för att få henne upphöjd till samma 

status som mannen med alla de rättigheter och priviligeer som detta innebär?  

 

                                                
149 Jmf. Penley, Constance. >>Pornography, Pleasure and Pedagogy>>. Framfört vid >>Consoleing Passions 
Conference>>, University of Southern California, Los Angeles, april, 1993. s 242 i Skeggs, Beverley (2000) och Griffin, 
C. (1989) ”I´m not a Women´s Libber, but…”>>: Feminism, Consciousness and Identity>> i S. Skevington och Baker 
(red.) The Social Identity of Women. London: Sage, s 173-193, s 226 i Skeggs, Beverley (2000) 
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Tyvärr är samhället vi lever i inte rättvist – kvinnor och män har inte samma rättigheter och 

möjligheter. Inte heller lever vi under samma villkor. Men dessa skiljaktigheter är inte alltid så 

lätta för alla att ”se” och upptäcka. Kanske är det en rädsla som håller en tillbaka, för när man 

väl ”ser” så går det inte att blunda. Och när man väl ”blivit upplyst”, är det viktigt tycker jag, att 

låta det vara upp till var och en hur man vill handskas med detta – huvudsaken är att man inte 

låter sig falla tillbaka i ”glömskan”. Att bli upplyst, tror jag, handlar om att våga se hur 

samhället är uppbyggt och hur det egentligen fungerar. Är samhället rättvist? Bygger det på 

lagar och förordningar sedda ur ett både kvinnligt och manligt perspektiv? Svaret på dessa 

frågor blir nej, det är det inte. Samhället är uppbyggt på manliga premisser och därmed har 

kvinnor redan där hamnat i underläge. Detta fortsätter sedan med att det är män som sitter på 

diverse höga poster i samhället och styr, och därmed fortsätter att ha den ”egentliga” makten i 

Sverige. Den makt som kan förändra och som har en bestämmande rätt i landets viktiga 

instanser, som till exempel när det gäller lagar och rättskipning. 

 

Jag ser mig själv som feminist men det innebär inte att jag slutat raka mig under armarna, 

sminka mig eller eventuellt ha en pojkvän eller kamrater av det manliga könet. Feminism 

handlar om så mycket mer, även om jag inser att det för vissa kvinnor är ett ställningstagande 

att sluta ”göra sig vacker” på sig egen bekostnad för männens skull. Men jag kan ibland tycka 

att det är ett steg i fel riktning att man som kvinna måste anta vissa roller för att passa in, 

antingen i samhällets kvinnoideal eller som feminist. Är det inte varje kvinnas rätt att få vara 

som hon själv vill? Jo, det tycker jag. Om feminismen skulle börja sätta upp regler för vad en 

feminist är, och det skulle betyda inskränkningar på mitt sätt att leva så skulle jag kanske inte 

längre vilja kalla mig själv feminist. Får ibland en känsla av att feminism ses som ett ok att bära 

men det tycker jag är fel. Feminism är till för kvinnan, för att göra henne stark och upphöja 

henne till samma status som mannen erhåller i samhället. Helt enkelt den där jämlikheten som 

många av oss tror att vi lever i. Det är dags att det verkligen blir så på riktigt och att vi slutar 

leva i en fantasivärld.   

 

En av feminismens (och jämställdhetens) viktigaste frågor, vill jag hävda, är att få kvinnor som 

delar feministiska värderingar att stå sida vid sida, och inte fundera på om någon är ”mer eller 

mindre” feminist än någon annan. Bilden som medier ofta ger av feminism och feminister är 

inte den enda, det finns en mängd olika personer som delar dessa värderingar. Vi är alla olika 

och det ska inte behöva finnas en norm som du måste uppfylla för att accepteras. Alla har 

också olika sätt att uttrycka sig på, en del gör det med hjälp av sig själva och en del använder 

sig av helt andra uttrycksmedel. Jättebra, tycker jag – för det är detta som skulle kunna vara en 

oändlig källa att ta ur – alla dessa kvinnors olika uttryckssätt och vilja att förändra. Detta är vad 

feminismen behöver ta mer fasta på och öppna upp sig och inte stänga ute vissa, för att de inte 

kanske skulle passa in i normen. Är det inte normen som vi alla strävar efter att komma ifrån?  
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Att vara feminist är inte att vara manshatare, utan det är att ha en vilja att förändra det 

patriarkala samhället vi lever i och göra samhället jämlikt för alla, oavsett kön.  
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10 Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor: 

1. Hur skulle du vilja beskriva din skola? 

2. Hur skulle du vilja beskriva ditt program? 

3. Finns det något som är dåligt på skolan? 

4. Hur upplever du det att det är mest tjejer/ killar på skolan? 

5. Varför tror du att det är så få tjejer/killar på din utbildning? 

6. Finns det några skillnader mellan tjejer och killar på skolan? 

7. Vilka tar mest plats på skolan, tjejer eller killar? 

8. Råder det någon form av hierarki i din klass på grund av hur könsfördelningen ser ut? 

9. Ska man vara på något speciellt sätt för att passa in på skolan? 

10. Finns det något som man inte böra som tjej på skolan? 

11. Blir man accepterad som man är? 

12. Blir du accepterad för den du är? 

13. Hur tycker du att samhällets kvinnoideal är? 

14. Hur ser du dig själv i relation till de kvinnoideal som finns i samhället? 

15. Skulle du beskriva dig själv som feminist? 

16. Vad sa din familj och dina kamrater när du berättade att du skulle söka hit/gå på denna 

skolan? 

17. Förekommer det sexuella trakasserier på skolan? 

 

Bilaga 2. Regeringens direktiv för Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan:  

Det aktiva arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män syftar till att ge varje individ, oavsett kön, 

samma möjligheter att utveckla sina personliga ambitioner, intressen och talanger. Det är en viktig men 

krävande målsättning. Under de år det aktiva jämställdhetsarbetet har bedrivits, har såväl bakslag som 

framgångar för insatserna kunnat noteras. […] En jämnare könsfördelning inom utbildningsvägar och 

därmed förhoppningsvis inom yrken och branscher är eftersträvansvärd. Det vidgar de individuella 

möjligheterna för människor, samtidigt som det är viktigt inom alla branscher och områden att ha 

tillgång till såväl kvinnliga som manliga perspektiv och kompetenser. […] En modern jämställdhetspolitik 

konstaterar inte bara att det är få flickor eller pojkar inom en viss utbildningsväg, utan frågar också 

varför. En modern jämställdhetspolitik söker inte heller förneka eller utplåna de könsskillnader som kan 

finnas mellan flickor och pojkar vid olika åldrar, utan frågar istället hur skolan skall kunna ta hänsyn till 

dem, för att därigenom ge varje individ möjlighet att utveckla sin fulla potential. […] 
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[…] Men det är viktigt att också, med tillgänglighet som bas, ge jämställdhetsbegreppet ett konkret 

innehåll. Pojkar och flickor, män och kvinnor skall ha lika tillgång till utbildning och vara jämställda i 

olika utbildningssituationer. Men vad innebär detta konkret? […]150 

 

 

 
150 Regeringens direktiv för Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan. I: Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i 
skolan. Visst är vi olika! En antologi för kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan flickor och pojkar och deras 
olika villkor och förutsättningar i skolan. Stockholm, Utbildningsdepartementet: 1993. s 64 


