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Genuskonstruktioner – Skapandet av genus inom sex olika fält 
 
 
 
Sammanfattning 
Abstract 
Antologin berör genus och identitet ur ett konstruktionistiskt perspektiv, vilket går som en röd tråd genom samtliga 
delar. Vi utgår ifrån genusteori vilket innebär en förståelse av genus som socialt konstruerat i motsättning till en 
förståelse av identitet som biologiskt bestämd. Var och en av våra undersökningar behandlar olika områden av 
vardagligt liv och hur olika grupper av människors livsvillkor och identiteter påverkas av genus. Undersökningarna 
fokuserar på hur genus konstrueras hos människor med olika erfarenheter och egenskaper, i både det privata och det 
offentliga rummet.  

Håkan har undersökt hur barn i förskolan förhåller sig till eller bryter mot genusmönster. Alma har undersökt 
sambandet mellan konsumtion och genusidentitet, och om konsumtion kan vara en faktor i upprätthållandet av 
genus. Camillas del belyser kvinnors upplevelser av hotet att bli utsatt för våldsbrott när de befinner sig i det 
offentliga nattetid. Caroline har utforskat relevansen av genus i förhållande till identitet och livsvillkor bland 
universitetsstuderande. Eleonors bidrag behandlar sociala konstruktioner av maskulinitet och hur unga killar förhåller 
sig till dessa i sitt identitetsskapande. Katarina har skrivit om kvinnor som genom sitt sätt att leva avviker från 
normativa genus och sexualitetsmönster.  
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Inledning 
 
Denna antologi behandlar genus i förhållande till identitet, vilket löper som en röd 
tråd genom samtliga delar. Var och en av våra undersökningar fokuserar på olika 
grupper av människor vars livsvillkor och identiteter påverkas av rådande 
genusstrukturer. Undersökningarna kommer att röra sig kring hur genus 
konstrueras både i det privata och i det offentliga rummet. Antologin utgår ifrån 
hur dessa strukturer ter sig i det svenska samhället i dag. Det gemensamma intresset 
för genusfrågor ligger till grund för vårt val av ämne.  

Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att utforska olika konstruktioner av genus och hur dessa påverkar 
människors identiteter och livsvillkor. De fältkontakter som studierna baseras på 
syftar till att ge en föreställning om hur olika människor kan uppleva genus i sin 
vardag. Vilka möjligheter och begränsningar finns det i identitetsskapandet utifrån 
det genus vi har? Hur kan olika konstruktioner av genus ta sig uttryck? Vi vill 
uppmärksamma och synliggöra hur maktstrukturer i förhållande till genus 
förekommer i olika former.  

Disposition 
Håkan ska i sin del undersöka hur barn i förskolan förhåller sig till eller bryter mot 
genusmönster. Alma ska undersöka sambandet mellan konsumtion och 
könsidentitet, och om konsumtion kan vara en faktor i upprätthållandet av 
könsroller. Caroline ska utforska relevansen av genus i förhållande till identitet och 
livsvillkor bland universitetsstuderande. Camillas del kommer att belysa kvinnors 
upplevelser av hotet att bli utsatt för våldsbrott när de rör sig i det offentliga 
rummet. Eleonor har valt att skriva om sociala konstruktioner av manlighet och hur 
unga killar förhåller sig till dessa i sitt identitetsskapande. Katarina kommer att 
skriva om kvinnor som genom sitt sätt att leva avviker från normativa genus och 
sexualitetsmönster.  

Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska referensram vi använder oss av i vårt projektarbete är genusteorier,1 
vilket innefattar begrepp som socialisation2 och identitetsskapande. Vi utgår likt 
större delen av den genusvetenskapliga forskningen ifrån ett 
                                           
1Hirdman, Yvonne, Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning (Uppsala: Maktutredningen, 

1988). 
2 ”förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen formas till en personlighet. Genom socialisation 

internaliserar individen samhällets eller gruppens vedertagna beteendemönster, normer, regler, värden och 
sedvänjor, en process som börjar i spädbarnsåldern och pågår hela livet.” www.ne.se, 2005-04-07, kl. 10.06. 

http://www.ne.se/
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socialkonstruktionistiskt perspektiv3, som innebär att vi ser genus som en social 
konstruktion i motsättning till en essentiell och ofrånkomlig kärna. Denna 
essentialistiska förståelse av kön, som kan sägas dominera flera discipliner 
framförallt inom naturvetenskapen, grundar sig på en syn på kön som bestående av 
två olika genus som förhåller sig dikotomiskt till varandra. Vi är av den 
övertygelsen att genus är någonting som skapas i sociala sammanhang, människor 
emellan, alltså en fråga om interaktion snarare än inneboende oföränderliga 
egenskaper. Det finns ingen konsensus om hur begreppet genus ska definieras. 
Som andra viktiga begrepp inom ett forskningsfält är genus något som ständigt 
diskuteras och omformuleras. Vi har valt att förhålla oss till begreppet genus utifrån 
Yvonne Hirdmans definition: 

Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där 
den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka/ger upphov till/skapar 
föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin kan 
påverkas/ändras – med andra ord, det är en mer symbiotisk kategori än ”roll” 
och ”socialt kön”4

Härmed betonas att genusmönster och strukturer varierar i olika historiska och 
kulturella kontexter.5 Vi kommer att använda oss av bl.a. Hirdmans teori om 
genussystemet för att förklara vår ståndpunkt om mäns generella överordning och 
maktposition. Vi kommer även att föra en diskussion om begreppet genus och 
genussystemets teoretiska brister och hur vi anser att genussystemet kan användas. 

Socialkonstruktionism 
Konstruktionismen är en ontologisk ståndpunkt som enligt Alan Bryman 
”ifrågasätter åsikten att kategorier som organisation och kultur är på förhand givna 
enheter eller att de sociala aktörerna uppfattar dem som en yttre verklighet som de 
inte kan påverka eller styra”.6 I Brymans definition av konstruktionismen menar 
han att kulturen, istället för att vara en tvingande yttre verklighet, kan ”ses som en 
’blivande’ verklighet som ständigt konstrueras och rekonstrueras”.7 De kategorier 
människor använder sig av för att förstå den sociala verkligheten är egentligen 
socialt skapade produkter. Meningen i kategorierna konstrueras i och genom 
samspelet och inbegriper inga självklara essenser, enligt Bryman.8 För att förtydliga 
så menar han att ett konstruktionistiskt perspektiv ”går ut på att sociala företeelser 
och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd. Synsättet 

                                           
3 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber, 2001), s. 31ff. 
4 Hirdman, Yvonne, Genus. Om det stabilas föränderliga former (Malmö: Liber, 2003), s. 4. 
5 Kulick, Don, Från kön till genus (red), (Borås: Carlssons, 1997).  
6 Bryman, s. 31. 
7 Ibid.  s. 31. 
8 Ibid.  s. 32. 
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innebär att sociala kategorier inte bara skapas via socialt samspel utan att de också 
befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering.”9 Kategorierna ”femininitet” och 
”maskulinitet” kan sålunda betraktas som sociala konstruktioner. Bryman använder 
sig inte av begreppet konstruktivism utan nyttjar istället konstruktionism som 
begrepp, detta med förklaringen att konstruktivism används alltmer sällan.10

Vivien Burr placerar kritisk psykologi, diskursanalys, dekonstruktivism och 
poststrukturalism under begreppet socialkonstruktionism. Burr använder inte 
begreppet socialkonstruktivism på grund av att det kan förväxlas med 
perceptionsteorier och med Jean Piagets teorier. Hon använder istället begreppet 
socialkonstruktionism.11 Burr beskriver fyra nyckelåtaganden som man absolut 
måste tro på för att ansluta sig till socialkonstruktionisterna, vilka är: kritisk 
inställning till för-givande-tagen vetskap, historisk och kulturell kunskap skapas i 
specifika kontexter, kunskap införlivas genom sociala processer och kunskap och 
social aktivitet hänger ihop.12

Berger och Luckmanns Kunskapssociologi anses vara en av de mest inflytelserika 
texterna i fråga om konstruktion. De menade att verkligheten konstrueras genom 
tre huvudmoment: externalisering (genom denna skapar och tolkar samhällen, 
kulturer och institutioner särskilda versioner av verkligheten, de gör sina sociala 
världar begripliga – och därför ”gör” dem), objektivering (här görs konstruktionerna 
verkliga och sociala institutioner uppfattas som om de finns ”där ute”), internalisering 
(varigenom individer genom socialisation inkorporerar denna socialt konstruerade 
verklighet i sin förståelse av världen).13  

Den feministiska konstruktionismen ifrågasätter den fundamentalistiska 
kunskapsteorin som hävdar att verkligheten är endast en och att den finns ”där 
ute”. Dess idéer går ut på att den sociala verkligheten är konstruerad och formad av 
samhällsmedlemmarna; ”sann” kunskap finns inte (skulle då skapa tankar om att 
viss typ av kunskap är bättre och sannare än annan, t ex feministisk kunskap). De 
ställer sig skeptiska till universell kunskap och är negativa till den kunskapen som 
de anser vara traditionellt manlig. De trycker också på att sociala och politiska 
konstruktioner som rasgrupper, lesbiska, homosexuella och heterosexuella är 
grundläggande för den systematiska tillskrivningen av över – och underordnade 
positioner.14  

                                           
9 Bryman, s. 33. 
10 Ibid.  s. 33. 
11 Burr, V. An Introduction to Social Constructionism (London & New York: Routledge, 1998), s. 2. 
12 Ibid. s. 2ff. 
13 Berger, Peter & Luckmann, Thomas, Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (Stockholm: 

Wahlström & Widstrand, 1998), 77 f. 
14Abbot, Pamela, Introduktion till sociologi (Lund: Studentlitteratur, 1998). 
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Identitet 
Vår förståelse av identitetsbegreppet grundar sig i att en människas identitet är 
föränderlig och befinner sig under ständig utveckling. Identiteten är som Richard 
Jenkins säger, reflexiv, den är något som människor gör.15 Dit räknar vi även 
genusidentiteten. Vi tror likt Jenkins att alla identiteter är sociala identiteter. En social 
identitet är enligt Jenkins det sätt på vilket vi uppfattar oss själva och vilka andra är, 
samt hur andra människor uppfattar sig själva och vilka vi är.16 Jenkins beskriver en 
process genom vilka de sociala identiteterna konstrueras, dessa benämns som 
internal respektive external dialectic.17 Det första kan förstås som en individs 
självdefinition och dess processer som sker för att skapa dessa, och det senare hur 
andra väljer att definiera oss.18 Den sociala identiteten skapas i olika kontexter för 
att kunna upprätthålla och skapa relationer människor emellan, i förhållande till 
graden av likhet respektive olikhet.19. Jenkins menar att ett samhälle inte skulle 
fungera utan sociala identiteter, eftersom de är nödvändiga för människors 
förståelse av verkligheten. Detta kan ses som en förklaring till varför 
genusidentiteten är grundläggande för hur vi uppfattar oss själva, på ett medvetet 
eller omedvetet plan.  

Genussystem  
Yvonne Hirdman introducerade begreppet genussystem i Sverige i slutet av 80-
talet. Med detta begrepp ämnar Hirdman bygga en teoretisk modell av hur 
makthierarkin generellt ser ut mellan män och kvinnor på alla samhällets arenor. 
Hon menar att genus karaktäriseras av ett systematiserande drag och att begreppet 
genussystem ska förstås som en dynamisk struktur; ”… en beteckning på ett 
‘nätverk’ av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin 
interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter”. Detta 
system bärs upp av två bjälkar; dikotomin och hierarkin, som båda – men på olika 
sätt – systematiserar och placerar män och kvinnor dels på olika (fysiska) platser 
och dels på olika maktnivåer. Isärhållandets princip håller män och kvinnor på olika 
arenor, såväl i det privata som det offentliga rummet såväl som inom arbetslivet. 
Hierarkiseringens princip strukturerar mäns och kvinnors status eller överordning 
respektive underordning. Uppdelningen på arbetsmarknaden kan exemplifiera 
detta, där olika områden kan betecknas som manliga resp. kvinnliga, samtidigt som 
detta ger effekt på områdets sociala och därmed ekonomiska status. Hirdman 

                                           
15 Jenkins, Richard, Social Identity (London & New York: Routledge, 2004), s. 4 ff.  
16 Ibid. s. 5.  
17 Ibid. s. 20.  
18 Ibid. s. 20.  
19 Ibid. s. 4. 
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menar härmed att genussystemet är ”en ordningsstruktur av kön” och att denna 
ordning är grundläggande för andra ordningar; sociala, ekonomiska och politiska. 

Genuskontrakten 
Hirdman menar att genussystemet manifesteras genom genuskontrakt, som hon 
förklarar utgör de ömsesidiga föreställningarna kring manligt och kvinnligt i en 
specifik kontext.20 Genuskontraktet ska enligt Hirdman förstås som: 

… en kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse av könens gemensamma 
sammandragande, med åtskiljda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter.21

Genuskontraktet går ut på en uppdelning av genus där män och kvinnor har skilda 
uppgifter och identiteter. Det verkar tvingande för båda könen, och kan enligt 
Hirdman ses som en tyst förutsättning, ett gemensamt projekt. Kontraktet, där 
genusformernas gränser och innehåll definieras, manifesteras dels mellan den 
enskilda mannen och kvinnan och dels på en samhällelig nivå. Hirdman tänker sig 
olika former av ”genuskontrakt”, dels mer abstrakta som bland annat innefattar de 
föreställningar som finns om hur relationen mellan kön ska vara, och dels mer 
konkreta genuskontrakt. Dessa handlar t.ex. om könens interaktion på den sociala 
integrationsnivån, på institutionernas och arbetsdelningens nivå och på 
individnivån. Hirdman poängterar vidare att genuskontrakten inte bör förstås som 
”ett köpslående mellan två jämstarka kumpaner” utan som ”kontrakt uppdraget av 
den part som definierar den andra”.22 Genuskontrakten är alltså de ömsesidiga 
föreställningarna och genussystemet är den process som via kontrakten skapar ny 
segregering och ny hierarkisering. 

Kritik mot Hirdmans genusteori 
Genussystemet, som Hirdman behandlar det, har kritiserats för att vara ett alltför 
färgat och statiskt begrepp där hierarkin byggs in i begreppet och omöjliggör 
variationer mellan olika kulturer och mellan olika historiska epoker.23 
Genussystemet förutsätter även ett relationellt dualistiskt tänkande, dvs. att det som 
är kvinnligt måste förstås i relation till det som är manligt. Genussystemet medför 
att vår tankevärld ordnas dikotomiskt i förhållande till kön.24 Denna förutsatta 
dikotomi ger inte utrymme för andra möjliga genusidentiteter än kvinnligt och 
manligt, vilket begränsar genus som social konstruktion. Genus blir på så vis 
deterministiskt utifrån en uppdelning av det biologiska könet. I genussystemet 

                                           
20 Hirdman, Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning, s. 16.  
21 Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 84. 
22 Hirdman, Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning. s. 15 f. 
23 Gemzöe, Lena, Feminism (Stockholm: Bilda förlag, 2003), s. 94. 
24 Ibid. s. 83. 
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separeras könen och skapar individer till heterosexuella kvinnor och män.25 Lena 
Gemzöe hänvisar i Feminism bl.a. till Salvatore Cucchiaris kritik mot genussystemet 
som pekar på att det inte finns någon biologisk anledning till just två dikotomiska 
genus, utan att detta är en kulturell skapelse.26

Judith Butler diskuterar distinktionen mellan kön och genus och ”själva 
könskategorin”27, och konstaterar att den förutsätter en generalisering om kroppen 
innan denna förvärvar sin könsbestämda betydelse.28 Författaren talar vidare om 
genus som något som ej kan betraktas som en stabil identitet och källa till vissa 
beteenden, utan snarare en bräcklig och tidsbunden identitet, som skapas i ”ett yttre 
rum” genom en rad stiliserade akter.29 Butler kritiserar även feminismens diskurs 
om konstruktion, och menar att det inte räcker med ett konstaterande av att inget 
fördiskursivt ”kön” existerar.30 Hon är även kritisk mot den radikala språkliga 
konstruktivismen och påpekar att: 

Om genus är den sociala konstruktionen av könet, och om det inte finns något 
annat tillträde till detta ’kön’ än genom dess konstruktion, så verkar det inte 
bara som om detta kön har införlivats utav genus utan också som om ’könet’ 
blir något av en fiktion, kanske en fantasiföreställning, som retroaktivt 
installerats på en förspråklig plats som det inte finns något direkt tillträde till.31

Vi tolkar Butler som kritisk även mot genusbegreppet, som istället för att 
dekonstruera kön blir ett annat ord för samma dualistiska grundtanke. 

Genussystemets hierarki bör även förstås i förhållande till andra 
maktstrukturer, så som etnicitet och klass.32 Genom att genussystemet behandlar 
enbart grupperna kvinnor och män döljs maktdimensionen inom dess grupper.33 
Underordning och förtryck bland annat mellan olika grupper av kvinnor ryms 
därmed inte då kvinnor betraktas som en homogen grupp och osynliggör 
differentiering utifrån klass och etnicitet.34 Även om vi använder genussystemet 
som en rimlig basmodell för att förstå kvinnors generella underordning, tas dessa 
aspekter i beaktande under kommande analyser för att få en så bred uppfattning 
som möjligt om hur genus kan gestalta sig. Vi ser genussystemet som ett 

                                           
25 Gemzöe, s. 88. 
26 Ibid. 
27 Res publica: Östlings bokförlag Symposions teoretiska och litterära tidskrift. 35/36, Kön (Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag 

Symposion AB, 1997), s. 14. 
28 Ibid. s. 14. 
29 Ibid. s. 22. 
30 Ibid. s. 26. 
31 Ibid. s. 27. 
32 Ibid. s. 95. 
33 De los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari,  Diana, (red.), Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i det 

postkoloniala Sverige (Stockholm: Atlas, 2003), s.  12. 
34 Ibid, s. 21. 
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angreppssätt för att förklara en grundläggande struktur av ojämlikhet mellan könen 
inom alla samhällsområden. 

 

Metod och materialinsamling 

Den kvalitativa forskningsmetoden 
Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod, enligt den definition som 
Bryman presenterar i Samhällsvetenskapliga metoder, under arbetet med antologin.35 
Detta innebär ett förhållningssätt gentemot förståelsen av den sociala verkligheten, 
som skapad mellan människorna som figurerar i den.36 Tidigare kvalitativ forskning 
har syftat till att forskaren utifrån iakttagit ett socialt skeende. Det kan dock snarare 
ses som att den sociala processen sker mellan alla dess aktörer, där även forskaren 
är inräknad.37 Därför har vi under våra observationer, intervjuer och även under 
färdigställandet av rapporten tagit vår egen roll som forskare i beaktande. 

Grundad teori som metod 
Vi har använt oss av grundad teori som analysmetod genom hela arbetsprocessen. 
Detta innebär bland annat att vi har gjort observationer och intervjuer. Intervjuerna 
har gjorts successivt och utgått från relativt öppna frågescheman. Det 
transkriberade intervjumaterialet har sedan kodats enligt böckerna Grundad teori av 
Guvå och Hylander38 och Grundad teori av Hartman.39 Grundad teori presenterades 
av Glaser och Strauss 1967 och har senare tagit olika riktningar.40 Vi har till stor del 
använt oss av Corbin och Strauss’ material om grundad teori, då de intar ett mer 
konstruktivistiskt perspektiv än Glaser i fråga om teorigenererande.41 Vi förhåller 
oss i vår forskning framför allt induktivt till relationen mellan teori och praktik.42 
Detta innebär att våra empiriska resultat syftar till att generera teori, istället för att 
enligt traditionell forskningsmetod, pröva empirin mot redan existerande 
teoribildningar. Däremot har grundad teori vissa deduktiva inslag, då en prövning 
av teorier som växer fram sker gentemot empirin, även om vår användning framför 
allt baserats på en kvalitativ ansats.43  Kvalitén i grundad teori som metod härrör i 

                                           
35 Bryman, s. 249 – 275. 
36 Ibid. s. 250. 
37 Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul, Ethnography (London & New York: Routledge, 2003), s. 16-17. 
38 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm: Liber, 2003). 
39 Hartman, Jan, Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund (Lund: Studentlitteratur, 2001). 
40 Guvå & Hylander, s. 30. 
41 Ibid. s.  32. 
42 Bryman, s. 249. 
43 Guvå & Hylander, s. 10 ff. 
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att teorin grundas i data, med ett öppet förhållningssätt istället för en utarbetning ur 
redan förutsatta begrepp och teorier.44  

De metoder som tillsammans utgör arbetsprocessen i grundad teori är 
teoretiskt urval, kodning, komparation och konceptualisering.45 Våra fält valdes 
utifrån individuella intressen och utifrån var vi trodde att skeenden av den 
gemensamma utgångspunkten, dvs. konstruktion av genus, kunde ske. Vårt 
fältarbete påbörjades med observationer på valda fält, vilka senare kodades för att 
ge en första idé om vilka koder och kategorier materialet kunde inordnas i. 
Intervjuer utgjorde nästa steg vilka skedde successivt för att kunna vidareutveckla 
intervjufrågorna för bästa möjliga resultat. Intervjuerna har utgått ifrån 
ostrukturerade och semistrukturerade frågescheman46 för att låta informanterna i så 
hög grad som möjligt definiera sin verklighet. Komparation har under hela 
processen skett då kategorier och koder prövats mot analysen. Kategorierna har 
fyllts med mening efter hand och slutligen lett till mönster och samband i våra 
analyser. 

 

Etiska förhållningssätt 
Under en forskningsprocess är det viktigt att vara medveten om att det personliga 
samspelet i intervjuer såväl som i observationer inverkar på de personer som utgör 
empirin.47 Vi har därför ansett det vara nödvändigt att utgå ifrån vissa etiska 
ställningstaganden under forskningsprocessen. Eftersom vi ser empirisk 
kunskapsalstring som resultatet av interaktion mellan olika personer, har det varit 
av stor vikt för oss att diskutera de eventuella sätt på vilka intervjupersonerna skulle 
kunna påverkas negativt av vad som sker i intervjusituationen. Olika åtgärder har 
därför vidtagits för att skydda intervjupersonerna under forskningsprocessen. Vi 
har använt oss av Forskningsrådets etiska regler och följt de fyra huvudkrav som 
finns: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.48 Detta innebär att samtliga informanter har blivit informerade om 
studiens syfte och hur intervjuerna kommer att gå till, och har därefter gett sitt 
samtycke till att delta. Att delge intervjupersonerna information om sin specifika 
forskningsstudie innebär en känslig balansgång mellan att ge detaljerad 
överinformation och att utelämna viktiga aspekter som kan vara betydelsefulla för 
informanterna att veta.49 Informanterna har också informerats om att de när som 

                                           
44 Hartman, s. 10. 
45 Guvå & Hylander, s. 44-72. 
46 Bryman, s. 301 ff. 
47 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 1997), s.104. 
48 www.hsfr.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838  
49 Kvale, s. 107. 

http://www.hsfr.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838
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helst har rätt att avbryta sin medverkan. Detta har vi upplevt som viktigt då de 
ämnen som har behandlats under intervjuerna i viss mån kan anses vara känsliga 
för intervjupersonerna. Vidare har identiteter och namn anonymiserats på olika sätt 
(se varje separat undersökning) och det empiriska materialet har behandlats med 
konfidentialitet. Informanterna har också blivit informerade om att 
intervjumaterialet endast kommer att användas i forskningsändamål. 
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Genuskonstruktioner i förskolans värld 
Håkan Rosén 

Inledning 
Jag har för mitt projekt valt en förskola som forskningsfält. Fältet har jag valt med 
utgångspunkt i mitt intresse för hur barn förhåller sig till och tillägnar sig eller 
motsäger sig de olika genusmönster och normer som finns i samhället i övrigt. En 
förskola är en arena där kommunikation och samspel med andra barn och vuxna 
hela tiden pågår. På så sätt kan förskolan ses som en betydande del i hur barn 
utvecklar förståelse för specifika värden och normer.  

Syfte och frågeställningar 
Min målsättning med denna forskning har varit att undersöka hur barn i 5-årsåldern 
förhåller sig till skapade genusmönster. Syftet har varit att utforska vilka praktiker 
flickor respektive pojkar har tillgång till, om de är genusbundna eller inte. 
Fokuseringen har legat på barnens interaktion med varandra men jag har även 
reflekterat över min egen roll och vad den har haft för betydelse i barnens 
interagerande. Vidare har jag observerat om pedagogerna behandlar flickor 
respektive pojkar likadant eller annorlunda och i så fall hur. Undersökningen har 
fokuserat på hur genusstrukturerna påverkar livsvillkoren och identitetsskapandet 
bland dessa barn och främst då hur genusidentiteten skapas och påverkas. 

Mina frågeställningar har varit: Hur gör barnen respektive pedagoger för att 
synliggöra genusskillnaderna, dvs. när och hur aktiveras genusgränserna? Råder det 
ett asymmetriskt förhållande mellan flickor och pojkar i deras gemensamma 
aktiviteter? Hur konstruerar barnen och dess omgivning genus utifrån sig själva och 
i förhållande till varandra?  

Förskola som institution 
På en förskola pågår ett ständigt samspel mellan barn och mellan barn och vuxna. 
Det är ett samspel som påverkas av den kollektiva miljö som förskolan utgör och 
de strukturer som de vuxna, och i viss mån barnen, skapar. Därmed utgör 
förskolan en viktig plats där sociala och kulturella mönster skapas och återskapas 
hos både barn och vuxna. Det är därför viktigt att pedagogerna har styrdokument 
som ger en bra grund för ett jämställdhetsperspektiv i arbetet. Här följer ett utdrag 
ur Läroplan för Förskolan 98: 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar 
som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad 
som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma 
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möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 
utifrån stereotypa könsroller.50

Intentionen med detta dokument är, vad jag kan förstå, att könsrollerna inte ska 
begränsa vare sig flickor eller pojkar i deras aktiviteter. För pedagogerna som ska 
följa detta kan det förefalla väl utopiskt att bemästra syftet att inte låta könsrollerna 
begränsa barnen när ”verkligheten” pågår på institutionen. 
 

Metod 
Metoden jag har använt mig av är grundad teori som den är beskriven i den 
gemensamma inledningen.51 Jag har använt mig av metodtriangulering i min 
forskning, vilket här har inneburit att jag har jämfört intervjuer med observationer 
och vice versa. En annan del i detta har varit att komparera gruppintervjun med 
pedagogintervjuerna för att se om de olika utsagorna avviker eller samspelar med 
varandra. Jag har även jämfört olika teorier med varandra för att öka spännvidden i 
min forskning.52

Första fältkontakt 
Jag tog kontakt med en förskola och det verkade på personalen där som att det inte 
var några problem att få tillträde. De reserverade sig dock för att den ansvarige inte 
var tillgänglig och de kunde inte ge mig tillträde utan hennes godkännande. Det 
visade sig senare att arbetssituationen var alltför pressad för att jag skulle få göra 
något fältarbete på just denna förskola. 

Jag sökte då kontakt med en annan förskola, och efter att ha pratat med 
personalen och lämnat informationsfoldrar till dem för godkännande från både 
pedagoger och föräldrar fick jag då äntligen tillträde för att utföra mitt fältarbete. 
Personalen tog på sig ansvaret att söka informanter bland barnen och jag fick även 
klartecken att intervjua pedagogerna. 

Första observationen och första mötet med barnen 
Min första observation började med en morgonsamling där pedagoger (2 stycken) 
och barn (10 till antalet då två saknades denna morgon) satt i en ring på en matta 
som ligger utlagd på golvet. Jag satt då bakom denna ring och observerade 
interaktionen och även vad som yttrades mellan deltagarna. Denna morgon började 
dock lite annorlunda eftersom jag var där och barnen var nyfikna på vem jag var. 
Jag blev presenterad som en elev från en skola som skulle titta på dem och skriva 

                                           
50 Skolverket, http://www.skolverket.se/sb/d/468, länk till Lpfö 98 (2005-04-28). 
51 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm: Liber, 2003). 
52 Lökken, Gunvor. & Söbstad, Frode, Observation och intervju i förskolan (Lund: Studentlitteratur, 1995), s. 32 ff. 

http://www.skolverket.se/sb/d/468
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lite, vilket förklarade blocket och pennan jag hade med mig. Jag har efter detta gjort 
ytterligare en observation på förskolan, där barnen lekte mera fritt med varandra.   

Efter kodningen av dessa observationer uppkom det vissa mönster som jag 
formulerade till ett antal frågeställningar som kom att ligga till grund för mina 
intervjuer och för min fortsatta undersökning.  

Intervjuer 
Jag har genomfört tre intervjuer i min forskning, en gruppintervju med fyra barn, 
tre flickor och en pojke, samt två intervjuer med pedagogerna på förskolan. 
Anledningen till att jag valde att intervjua barnen i grupp och inte var för sig var att 
barnen skulle finna trygghet i varandra och inte bli nervösa av att prata med en 
relativt okänd människa helt själva. Ett ytterligare skäl till detta var att barnen skulle 
respondera sinsemellan på vad som sades.  

Efter mina analyser av intervjuerna och då främst av gruppintervjun har detta 
efter hand kommit i en annan dager enligt mitt sätt att tolka interaktionen mellan 
barnen och även mellan barnen och mig. Med tanke på att barnen umgås med 
varandra i stort sett varje dag på förskolan är det troligt att de ingår i olika 
grupperingar som i sig kanske har olika hierarkiska positioner. En del av dem kan 
också vara bästa kompisar medan andra kanske inte ingår i något annat 
sammanhang med någon av de övriga informanterna. Detta är företeelser som i 
mer eller mindre grad kan och troligen har påverkat intervjusituationen, vilket jag är 
medveten om och har tagit i beaktande genom forskningsprocessen. I interaktionen 
mellan flera människor finns det alltid en risk att någon inte får göra sin röst hörd i 
den grad som vore önskvärt. Jag hade säkert fått fram andra svar om jag hade 
intervjuat barnen var för sig men som jag påtalat var barnens trygghet i 
intervjusituationen det primära för mig. Jag har i min transkriberingsfas upptäckt att 
jag själv inte har uppfattat allt som sades under intervjun och det är framförallt en 
informants yttranden som kommit i bakgrunden i mitt interagerande med barnen. 
De roller barnen har i sin vardag på förskolan är ingenting som helt försvinner i 
intervjusituationen. 

Intervjuexcerpter 
När jag använder mig av gruppintervjun är interaktionen mellan barnen intressant 
och därför har jag där skrivit inom (parentes och kursiverat) när andra responderar på 
det som sägs. Excerpterna från intervjuerna innehåller också vissa handlingar vilka 
jag har skrivit inom [hårda parentestecken] för att det inte ska förväxlas med 
någonting som yttras. Inom (vanliga parenteser) skriver jag ord som jag är osäker 
på om jag uppfattat korrekt. Detta förfarande har jag även använt mig av i de två 
intervjuerna med pedagogerna. 



 15

Kort presentation av informanter 
Urvalet av informanter fick jag som sagt hjälp med av pedagogerna på förskolan 
som frågade barnen om de ville bli intervjuade. Mina informanter är i första hand 
fyra barn, alla fem år gamla, som går sista året på förskolan. Dessa barn är Elin, 
Helen, Mattias och Maria vilkas namn jag har fingerat. Jag har inte någon annan 
vetskap om barnen än just att de känner varandra genom förskolan. Vad de har för 
familjeförhållanden eller om de umgås med varandra utanför förskolan är inget som 
jag vet någonting om. De två pedagoger jag har intervjuat är Anneli och Cecilia, 
varav en är förskollärare och en är barnskötare men jag har här valt att kalla dem 
båda för antingen pedagoger eller personal, i syfte att inte avslöja deras identiteter. 
Deras namn är också fingerade. 
 

Etiska förhållningssätt 
Jag har i min forskning följt de krav och rekommendationer som föreskrivs i 
Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning.53 Det är här fyra huvudkrav som jag har tagit hänsyn till under processen. 
Dessa fyra är 1) informations- 2) samtyckes- 3) konfidentialitets- och 4) 
nyttjandekravet som beskrivet i den gemensamma inledningen. 

Jag lämnade informationsfoldrar till förskolan, en variant för pedagogerna och 
en variant för föräldrarna, där jag beskrev mitt projekt och varför jag har intresse av 
att forska på en förskola. Foldern till föräldrarna innehåller rader där de fick skriva 
under med barnets namn och sitt eget namn om de godkände att jag intervjuade 
just deras barn. Barnen själva tyckte att det var spännande att få prata med mig så 
samtycket från deras sida var, så som jag uppfattade det, inga problem. Jag har dock 
tagit hänsyn till barnen på så sätt att jag inte pressar fram några svar utan jag låter 
barnen leda in samtalet på deras spår i största möjliga mån. Att intervjua barn och 
få deras uppmärksamhet under en längre gruppintervju var för mig svårt och därför 
har jag avslutat intervjusituationen när jag ansåg att barnen tappade intresset. 
  

Analys 
Jag kommer i min analys att ta upp två stora kategorier som i sig kan delas upp i 
flera underkategorier. De temana jag har valt är huvudroller och biroller samt 
möjligheter och begränsningar i identitetsskapandet. Att det är just dessa kategorier 
som har fått fokus är med anledning av att de har återkommit under hela min 
forskningsprocess, såväl i observationer som i intervjuer. I och med att jag har valt 
                                           
53 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

http//www.hsfr.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838 (2003-10-07). 
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dessa kategorier är det andra som har hamnat i bakgrunden och det är helt enkelt 
en konsekvens av metoden grundad teori, där materialet blir så rikt att en 
prioritering i urvalet är nödvändig.   

Huvudroller och biroller 
I min intervju med barnen uppenbarade det sig att en del av dem fick/tog/gavs 
mer utrymme och även att de andra föll in i interaktionen och understödde den 
talande, detta gällde även min egen roll i interagerandet. Vi intog alltså olika roller 
där vissa blev huvudrollsinnehavare och andra birollsinnehavare som vi kan se i 
den här sekvensen från intervjun: 

Mattias: När jag blir stor då ska jag bli en sjörövare och då ska jag, då ska jag ha 
ett svärd i den här handen och en, en (Elin: En pistol i den andra) hållare i den 
här handen med en sån här skydd på och då ska jag och Björn och Magnus och 
Henrik [fingerade namn] (Maria: Ha lappar) (Elin: Över ögonen) jaa (paus) (Håkan: 
Som sjörövare har) jaa… 

/…/ 

Mattias: … och vårt skepp ska heta dödens skepp, (Håkan: Oj) dödens skepp 
(Håkan: Dödens skepp) (Helen: Varför dödar man saker?) och segla på dom sju 
haven (Elin: Ni måste sätta i land på en öde ö också) vad sa du? (Elin: Ni måste sätta i 
land på en öde ö) Ja, en sjörövarö (Elin: Mhm) kanske, kanske (Elin: Och ni måste) 
våra (digmonöar?) (Maria: Eller piratön då) vad sa du? (Maria: Piratön) ja piratön 
eller skelettön där vi har alla, alla våra skelett (Maria: Som ni har dödat) ja. (2004-
12-14). 

Jag tolkar situationen som att det är Mattias som får huvudrollen i interaktionen och 
de övriga, inklusive jag själv, som intar birollerna. Vi engagerar oss i hans berättelse 
och hjälper honom på traven genom att försöka utveckla vad han säger. En annan 
tolkning kan vara att vi lägger oss i hans berättelse och inte låter honom utveckla 
den i sin egen takt eller med sina egna ord.  

Detta med biroller och huvudroller återkommer även i personalens utsagor och 
agerande. Båda pedagogerna ser i sin dagliga verksamhet att pojkarna får/tar/ges 
mer utrymme än flickorna och för att ge en bild av hur de gör i sådana situationer 
börjar jag med en excerpt från intervjun med pedagogen Anneli: 

Anneli: /…/ man märker skillnad på pojkar och flickor alltså, och det beror 
väl säkert på hur man själv beter sig. Jag tror att man beter sig på olika sätt, 
man får tänka på det. Ofta så dämpar man ju pojkarna istället för att höja 
flickorna, jag tror man skulle göra så istället. Istället för att dämpa pojkarna 
kanske man hellre ska försöka framhäva tjejerna, tror jag. För killarna hörs 
mera, de gör ju det, de syns mer och märks mer. (2004-12-14). 
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”Killarna hörs mera /…/ de syns mer och märks mer” säger Anneli och så är det 
säkert men det kan också vara så att hon har andra förväntningar på pojkar än på 
flickor som gör att pojkarna uppmärksammas på ett aktivare sätt. Hon är samtidigt 
väldigt medveten om att det kan bero på hur hon själv beter sig gentemot barnen 
och att detta i sig har betydelse i barnens utagerande. I och med att pojkarna 
dämpas, som hon säger, så får det mer uppmärksamhet och flickorna kommer i 
bakgrunden. Att istället framhäva flickorna och höja dem skulle ge dem 
huvudrollen istället och kanske sätta fokusen mer på flickornas situation men att 
höja flickorna innebär också att det är den manliga normen som styr och som blir 
den rätta att bejaka. Pedagogen Cecilia säger istället så här när hon gestaltar hur hon 
beter sig för att motverka att flickorna får/tar/ges mindre utrymme, som var fallet i 
den tidigare sammansättningen på förskolan då pojkarna var fler än flickorna. Som 
det är nu är det en jämnare fördelning och inte lika tydligt att pojkarna har mer 
utrymme, enligt Cecilia: 

Cecilia: /…/ man försöker pusha de enskilda individerna då (Håkan: Mmhm) 
alltså tjejerna, att ge dem mera utrymme, att de får träda fram. (2004-12-14). 

Enligt dessa utsagor har pedagogerna olika strategier för att barnen ska få sitt 
rättmätiga utrymme i rummet. Anneli försöker dämpa pojkarna medan Cecilia 
försöker pusha flickorna, vilket sammantaget och enkelt beskrivet är vad det 
uppmärksammade jämställdhetsprojektet på förskolorna, Tittmyran och 
Björntomten, i Gävleborgs kommun handlade om.54 Kajsa Wahlström, som var 
förskolornas chef, menar att pojkar uppmärksammas mer men oftast i negativa 
förmaningar medan flickor inte uppmärksammas för sin person utan mer för sina 
handlingar, som ”duktiga flickor”. Syftet med detta projekt var att vidga barnens 
könsroller för att ge dem större möjligheter i sina liv och i sina framtida val.55

Wahlström menar vidare att flickor tränas i att inta birollen medan pojkar 
tränas i att inta huvudrollen i allt som sker på förskolan just för att dessa 
förväntningar från vuxensamhället vilar på barnens axlar.56  En viktig förutsättning 
för huvudrollen är att ha makten över luftrummet och tal- och ljudutrymmet som 
jag kan se att pojkar får i dessa excerpter som jag har beskrivit ovan. Birollen å sin 
sida innebär att vara lyhörd och att lämna företräde för andra i interaktioner vilket 
blir konsekvensen av att fokuseringen kretsar mer kring pojkars agerande än kring 
flickors agerande. Psykologen Ylva Elwin-Novak hävdar att: 

                                           
54 Wahlström, Kajsa, Flickor, pojkar och pedagoger. Jämställdhetspedagogik i praktiken (Stockholm: Sveriges UR:s förlag). Se 

även Gens, Ingemar, Från vagga till identitet. Hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män (Jönköping: Seminarium, 
2002).  

55 Wahlström, s. 38 f. 
56 Ibid. s. 25-32. 
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Erfarenheten av att tillhöra ett underordnat kön fastnar i själva uppfattningen 
om vem man själv är, hur mycket plats man får ta och på vilket sätt.57

Detta, menar jag, måste då även gälla erfarenheten av att tillhöra ett överordnat kön 
och allt vad det innebär av maktposition genom att få ta plats. Många feministiska 
forskare har, enligt Elwin-Novak, hävdat att marginaliserade och maktlösa individer 
är skickliga i att inta det perspektiv och åsikter som de med mer makt innehar. 
Detta innebär för flickornas självutveckling att de införlivar pojkarnas perspektiv i 
sin egen självbild medan pojkarna å sin sida inte bryr sig om flickornas 
uppfattningar om dem i samma utsträckning.58

En annan situation som tydligt visar på hur pojkar ges huvudrollen kommer 
från min observation på förskolan:  

En pedagog sitter på bilmattan59 ihop med pojkarna och hjälper till att bygga en bilbana, då 
en flicka kommer fram och ber om hjälp med att öppna en kartong/burk som innehåller 
delar av något slag, hon får då till svar: ”Nu hjälper jag pojkarna, du får vänta, gå och lägg 
pussel istället.” (Observation, 2004-11-25). 

Den bristande uppmärksamheten gentemot flickan tyder väl också på att 
pedagogen har en tillit till flickornas kompetens att klara saker själva eller i alla fall 
utan hennes hjälp. I Harriet Bjerrum Nielsens och Monica Rudbergs studie Historien 
om flickor och pojkar hänvisar de till observationsstudier som visar att flickor är 
stillsammare, självständigare och mer ansvarstagande medan pojkar är mer livliga 
och konfliktorienterade, något jag för övrigt också kunde märka. Författarna menar 
att detta leder till att flickor missgynnas, något som kan vara skadligt både på lång 
och kort sikt. Särbehandlingen innebär dels att pojkarna ges mer stimulerande 
vuxenkontakt, dels att flickorna förbereds för en framtida roll i skuggan av män.60 
Beteendevetaren Ingemar Gens, som utformade teorin bakom projektet på 
förskolorna i Gävleborgs kommun, hävdar att flickor redan från tidig barndom får 
lära sig att de kan vänta, att andras behov är viktigare, dvs. pojkarnas. Pojkarna 
kräver direkt behovstillfredsställelse, något de har fått lära sig redan från sex 
månaders ålder, enligt Gens.61

För flickor och pojkar är det viktigt att träna på både huvudroller och biroller 
för att deras individuella genusstyrda mönster ska vidgas och inte bli begränsande i 
utvecklingen av genusidentiteterna. Wahlström menar att det finns positiva och 

                                           
57 Elwin-Novak, Ylva, ”Barn och utveckling – om att lära sig att ’göra kön’” i Elwin-Novak, Ylva & Thomsson, 

Heléne, Att göra kön. Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män (Stockholm: Bonniers, 2004), s. 111. 
58 Elwin-Novak, s. 111. 
59 Bilmatta är mitt eget ord. Det är en stor matta som det är vägar på och där barnen leker med bilar, tågbanor och 

dylikt.  Det är även på denna matta som morgonsamlingen äger rum. 
60 Bjerrum Nielsen, Harriet. & Rudberg, Monica, Historien om flickor och pojkar. Könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv (Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 111. 
61 Gens, s. 21 ff. 
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negativa sidor av båda dessa roller där huvudrollen ”signalerar aktivitet och 
handlingskraft” medan birollen ”förutsätter att man är lyhörd och stöttande.”62 
Kvaliteter som ju alla är bra för en individ att förfoga över i samspel med 
omgivningen och även viktiga egenskaper för att bli en komplett människa. 

I min observation från den fria leken på gården utspelade sig detta scenario:  

I leken på gården är Maria ledare för en liten delegation som söker efter olika saker på 
gården. Hon går fram till något hon hittar och de andra följer efter, delegationen består av 
Helen och två yngre barn en flicka och en pojke, var hon än går följer de andra efter och gör 
som hon anvisar. De äldre pojkarna klättrar samtidigt i ett träd där de försöker bräcka 
varandra i att klättra högst. (Observation, 2004-11-25). 

Maria som i den här sekvensen innehar ledarrollen, och enligt andra observationer 
verkar ha den rollen bland andra flickor och yngre pojkar, är det med självklar 
auktoritet samtidigt som hon är den av informanterna som, enligt mig, har lättast 
att anpassa sina val efter andra och detta gäller vare sig parterna är flickor eller 
pojkar. Vad jag kan se sker hennes identitetssökande utifrån både en huvudroll och 
en biroll som hon pendlar emellan beroende av omgivning och situation. Det här är 
något som jag kan se i flera av barnens identitetssökande och det är bland annat 
detta som Richard Jenkins menar med social identitet, där identiteten inte är något 
fast utan något som hela tiden görs i relation med andra och i den kontextuella 
situationen.63

I observationsexcerpten ovan är det tydligt hur pojkarna övar sig i hierarkiska 
mönster som enligt Bjerrum Nielsen och Rudberg bygger på över- och 
underordning. I Yvonne Hirdmans64 genomgång av genussystemet hävdar hon att 
de två principer som ligger till grund för reproduktionen av genussystemet är just 
isärhållandet och hierarkiseringen som jag tycker mig påträffa i de äldre barnens 
aktiviteter och då framförallt de äldre pojkarnas aktiviteter.  

Möjligheter och begränsningar i identitetsskapandet 
Flickorna och pojkarna får hela tiden olika gestaltningar av individer eller figurer 
som det kan identifiera sig med. Det intressanta i detta är vilka dessa 
”identifieringsfigurer” är och vad de säger till barnen om hur deras eget 
identitetsskapande kan förkroppsligas. Det verkar också vara så att de känner 
antingen möjligheter eller begränsningar i sitt identitetssökande, vilket givetvis är 
individuellt såväl som situationellt och relationellt. För att levandegöra hur barnen 
själva konstruerar genus använder jag en excerpt från min första observation:   

                                           
62 Wahlström, s. 27. 
63 Jenkins, Richard, Social Identity. Second edition (London & New York: Routledge, 2004), s. 4 ff. 
64 Hirdman, Yvonne, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 

1988:3 (1988), s. 51 f. 
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Runt ljuset under morgonsamlingen sjunger barn och personal en sång som handlar om att 
jaga lejon och där personen i sången stöter på massa hinder och spännande saker som ska 
övervinnas för att lyckas med uppdraget. Barnen verkar uppskatta denna sång och sättet den 
framförs på med yviga gester och minspel. Efter sången kommenterar några barn deras 
huvudperson som ”klättrar” och ”slår ner” och den som gör dessa aktiviteter är alltid en 
”han”, oberoende av om det är en flicka eller pojke som uttalar sig. (Observation, 2004-
11-15). 

Hjälten i sången är inte genusbestämd utan det är något som barnen gör själva när 
det kategoriserar hjälten som en ”han”. I samspelet mellan barnen kan det ju också 
vara så att om ett barn kategoriserar hjälten som en ”han” så följer de andra efter 
och ger samma genusbestämning på hjälten, för dem är det kanske inte så viktigt att 
benämna hjälten med ett bestämt genus. Samtidigt var detta en van situation för 
barnen och genusbestämningen kanske bara följde gamla mönster. För mig var det 
första och enda gången jag hörde sången och observerade vad som sades. Jag tror 
ändå att beskrivningen av en hjälte innehavande ett manligt genus är något som är 
så vedertaget även i barnens värld att jag finner det relevant att utveckla det lite 
längre. 

I det flesta barnsagor och barnfilmer som handlar om agerande hjältar är 
huvudrollsfiguren oftast av manligt genus vilket betyder att även flickorna måste 
identifiera sig med en manlig hjälte om de inte vill inta en biroll. Det behöver i och 
för sig inte vara så farligt men det är sällan sagor och filmer visar agerande hjältar 
av kvinnligt genus där pojkarna får identifiera sig med en kvinnlig hjältinna eller 
identifiera sig med en birollsinnehavare. I de sagor och filmer som barnen pratar 
om är det nästan uteslutande manliga huvudpersoner och detta tolkar jag som att 
det är färre kvinnliga huvudpersoner i mina informanters ”hjältesagor”. Utav de 
”figurer” som informanterna nämner är det endast Pippi Långstrump som är av 
”kvinnligt” genus. Här måste jag dock reservera mig då jag vet för lite om 
Superhjältarna som också nämns av flera informanter.  

Möjligheter i identitetsskapandet 
Vad är det då för yrkesroller barnen identifierar sig med, och då ska man tänka på 
att yrkesroller i detta sammanhang är ett vuxenuttryck för barnen handlar det i 
första hand om lekar. När jag frågar vad de vill bli när de blir stora är det Maria 
som är snabbast att svara: 

Maria: Prinsessa … en prinsessa, en prinsessa, en prinsessa … därför 
prinsessor blir fångade … och då räddar någon, och då blir jag gift med en 
prins också. 

Efter det faller Mattias och Elin in i konversationen:  
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Mattias: Jag ska bli (Någon skriker. Riddare) brandman (Elin. Riddare kanske) ja 
riddare. 
Maria: Jag ska bli massor med olika, pirater och brandmannar och [Mattias 
överröstar och tar över ordet, eller får ordet]. 
Mattias: Jag ska vara allting som killar kan vara som polis, brandkår, riddare, 
sjörövare.  
Elin: Sjörövare finns inte nuförtiden. 
Maria: En sån där polis som tar hand om hundar, jag älskar hundar. 
Håkan: Vill du bli det? (Paus) Varför kan inte tjejer vara dom där sakerna du sa 
då Mattias? 
Mattias: Ehe, det kan de. (Håkan. Det kan de?) Ja, för jag har sett en tjejpolis, 
hjälp [han slänger sig bakåt]. 
Håkan: Du då Helen? 
Helen. Jag ska faktiskt bli djurskötare på cirkus. 
Elin: Jag ska bli lite olika. (2004-12-14). 
 

Bakgrunden och en förklaring till intresset för polisyrket kan vara att barnen hade 
besökt polisstationen för inte alls så länge sedan, vilket också förklarar att Mattias 
sett ”en tjejpolis” och att Maria vill bli en ”polis som tar hand om hundar”. Som vi 
kan se här så är det Maria som börjar beskriva sitt ”drömyrke” och Mattias som 
fortsätter fylla i med sina ”drömyrken” varefter Maria återkommer med en 
nyanserad bild av sitt framtida ”yrkesliv” och som båda två, enligt min tolkning, 
inte känner några hinder inför. Helens svar att hon ska bli djurskötare på cirkus är 
något som hon inte heller uttrycker några hinder inför. Marias önskemål om att bli 
en polis som tar hand om hundar verkar ha sin grund i hennes kärlek för just 
hundar och att polisrollen inte är så viktig i sammanhanget. Mattias markering att 
”vara allting som killar kan vara” placerar jag in i den samhälleliga kontext där dessa 
roller nästan uteslutande innehas av en manlig person, såväl i sagor som i filmer 
som i verkliga livet. Hans yttrande att även tjejer kan bli poliser grundar sig 
troligtvis i att han har sett en ”tjejpolis”. Detta kan visa på hur viktigt det är för 
barn att se både män och kvinnor i olika roller, jag tror det gäller såväl i sagans 
värld som i verkliga livet. 

Vad jag, med risk för att vara för kategoriserande, kan se i dessa sekvenser är 
att flickorna är öppna för olika roller, både ”kvinnliga” och ”manliga” medan 
Mattias endast uttalar sig om ”manliga” roller. Jag skulle kunna tolka detta som att 
flickorna känner att de har större möjligheter att utöva vilka ”yrken” de vill och att 
Mattias känner sig begränsad i sina val. Jag tror dock att situationen som sådan är 
svår eftersom interaktionen påverkar vad som uttalas, samtidigt som barnen hjälper 
varandra och responderar på vad som sägs hela tiden. Emellertid uppdagades 
liknande sekvenser från en observation: 

En pojke sitter och leker med bilar på bilmattan, som har en central plats i rummet, medan 
en pojke springer omkring och flyger med ett flygplan och en tredje pojke är läderlappen. 
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Flickorna leker affär i ett hörn för att sedan övergå till att leka med dockor. När pojkarna 
så småningom förflyttar sig till ett annat rum tar en av flickorna över bilen och börjar leka 
med den. (Observation 2004-11-25). 

För flickorna verkar en av anledningarna till vad man leker med vara tillträdet till 
lekplatsen och till leksakerna eftersom det är pojkarna som verkar ha 
förstahandsvalet till platsen. Jag skulle också kunna tolka det som att pojkarna inte 
får tillträde till ”affärshörnet” och dockorna men som jag observerat i leken så var 
det ovanligare att se pojkar som tog över ”flickornas lekplats” och redskap. Jag har 
uppmärksammat att det verkar vara lättare eller intressantare för en flicka att göra 
saker som vanligtvis pojkarna gör än det verkar vara för en pojke att göra saker 
som vanligtvis flickorna gör. 

Ingemar Gens menar att pojkar i egentlig mening endast uppfostras i ett syfte, 
nämligen i att undvika allt som uppfattas som ”kvinnligt”.65 Han beskriver hur 
manlighetens ideal har ansetts vara något som endast har kunnat uppnås män 
emellan och att detta tog sin start framförallt från 1800-talets mitt då könens 
uppdelning och skilda fostran blev viktig. I dagens uppfostran hävdar Gens att det 
endast är flickor som uppfostras aktivt, pojkar bryter symbiosen med mamman 
redan vid tre års ålder för att påbörja sin ”utveckling som avvikare från det 
kvinnliga”.66

Bjerrum Nielsen och Rudberg anser, utifrån ett psykologiskt perspektiv, att 
moderns könsattribution påverkas av hennes egen könsidentitet och de använder 
sig av en hypotes formulerad av sociologen Nancy Chodorow som går ut på att: 
”moderns upplevelse av den första närheten med spädbarnet påverkas just av 
hennes eget psykologiska kön”. Detta leder, i författarnas tolkning, till att dottern 
upplevs som ”en del av henne själv” medan sonen upplevs som något ”annorlunda”, 
vilket kan göra att dotterns genusidentitet utvecklas i närhet mot relationer medan 
pojkens genusidentitet utvecklas i annorlundaskap mot avståndstagande.67 Bjerrum 
Nielsen och Rudberg gör också gällande att: 

En flicka blir stor ju mer hon blir lik sin mor – medan detta ”att bli stor” för 
en pojke betyder att bli olik modern.68

I denna diskussion är det modern som är den primära vårdaren vilket Chodorow, i 
Lena Gemzöes tappning, menar ger olika konsekvenser för de båda könen. De 
följder detta leder till för flickor respektive för pojkar betyder; att flickor aldrig 
riktigt avslutar sin separation från modern och därför får mer flytande jag-gränser 
än pojkar, vars könsidentitet istället blir mer osäker och något som hela tiden måste 

                                           
65 Gens, s. 49 ff. 
66 Ibid. s. 20 f. 
67 Bjerrum Nielsen & Rudberg, s. 56f. 
68 Ibid. s. 109. 
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försvaras. Chodorow menar, enligt Gemzöe, att för pojkar ”blir relationer till och 
beroende av andra ett hot mot könsidentiteten”.69 Jag vet som sagt inte något om 
mina informanters familjeförhållanden och om vem eller vilka de har som den 
primära vårdaren. Men det vanliga är ändå fortfarande att modern har ansvaret för 
omhändertagandet av de små barnen och för den senare socialiseringen av dem. 
Förskolan är också en arena där de flesta av socialisationsagenterna är kvinnor och 
där män är ovanliga som pedagoger. På mitt forskningsfält var det två pedagogerna 
kvinnor och de hade sällan eller aldrig jobbat med en manlig kollega på förskolan. 
Utifrån resonemanget om utveckling i likhet respektive olikhet betyder det att 
flickorna identifierar sig i relation mot den kvinnliga pedagogen medan pojkarna 
identifierar sig i motsats mot den kvinnliga pedagogen. Med detta vill jag inte säga att 
det skulle bli bättre bara det kommer in män på förskolan men jag tror det är en del 
i vidgandet av könsrollerna som det pratas om i Läroplanen. Att män blir vårdare 
precis som kvinnor både i hemmet och senare på institutioner gör att barnen ser att 
både kvinnliga och manliga personer kan inneha dessa roller. 

Begränsningar i identitetsskapandet 
På min fråga om barnen känner några begränsningar i vad de kan bli i framtiden 
fick jag svar från flickorna som kände att det var vissa ”yrken” de varken kunde 
eller ville bli, Mattias yttrade bara ”yrken” han ville och kände att han kunde bli. Så 
här utspelade sig denna sekvens: 

 
Håkan: Vi pratade ju om vad ni ville bli när ni blev stora förut, är det någonting 
som ni känner att ni inte kan bli? 
Maria: Jag vill, jag kan inte bli pirat, för jag vill inte, nu får någon annan prata. 
Helen: Jag kan inte bli riddare. (Mattias: Jag vill bli rövare också) (Håkan: Förlåt, 
vad sa du?) Jag kan inte bli riddare (Mattias: Jag ska bli riddare också) för då måste 
man vara kille, måste ju vara kille…  
Maria: Man kan faktiskt vara tjejer och då blir du faktiskt sprutad av en drake 
och så och så kan du ramla ner i vattnet och drunkna för, för rustningen är så 
tung. 
Elin: Jag kan inte bli sjörövare (Mattias: Vet du jag har en jätteläskig film.) (Håkan: 
Nej, varför då då?) Därför jag vill inte. (2004-12-14). 
 

Två av flickorna i den här sekvensen uttrycker ambivalens inför att bli pirat eller 
sjörövare medan Mattias inte uttrycker några som helst problem inför blivande 
”yrkesroller”. Helen ger uttryck för att hon inte kan bli riddare med motiveringen 
att ”då måste man vara kille”, vilket kan tolkas som ett hinder för henne i hennes 
fortsatta identitetsskapande. Det är som jag kan se Helen som finner störst 
begränsningar i sitt eget genus eftersom ”riddare” enligt henne ”måste ju vara 

                                           
69 Gemzöe, Lena, Feminism (Stockholm: Bilda förlag, 2004), s. 104. (Mina egna kursiveringar). 
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kille”. Maria och Elin däremot gör gällande att ”jag kan inte bli pirat/sjörövare” på 
grund av att de inte vill, vilket för Maria är tvärtemot vad hon ville bli förut. Maria 
ifrågasätter också Helen och påpekar att man kan vara tjej och riddare, vilket 
sammantaget kan ses som ett spel med genusrollernas dikotomiska uppdelning. 

För att ytterligare visa hur barnen förhåller sig till och motsäger genusmönstren 
tar jag upp två sekvenser som handlar om luciafirandet. Först är det en observation 
där pedagoger och barn pratar om Lucia och vad som ska hända denna speciella 
dag: 

Pedagoger och barn pratar om Lucia, där pepparkaksbak kommer upp och en flicka 
påpekar för personalen, när de säger att det ska bakas pepparkaksgubbar, att ”man kan 
baka pepparkaksgummor också”. (Observation, 2004-11-15). 

Detta genusbrytande mönster är ännu en gång uttalat av en flicka och det verkar 
som om flickorna har lättare att bryta mot det uttalade och ifrågasätta genus. I 
intervjun med barnen, som utspelade sig dagen efter Lucia, pratar vi om 
luciafirandet. Alla tre flickorna säger då att de var sankta Lucior och sedan följer 
denna konversation: 

 
Maria: Alla var sankta Lucior av killarna, till och med, till och med han var 
[pekar på Mattias] en sankta Lucia (Mattias: Neheej).  
Elin: Joo, han var det faktiskt [tittar på Mattias] (Mattias: Nej, jag var inte med) 
Nej, han var inte, han var inte med, han var publik och satt där och kolla. 
Mattias: Och, och, och alla tjejer är, var lucia och alla killar (Maria: Var sankta 
Lucior) var pepparkaksgubbar.  
Maria: Alla tjejer, alla killar var det. (2004-12-14).  
 

Vad som är sant i detta samspel vet jag inte och det är inte heller det intressanta. 
Det är istället Marias försök att tilldela Mattias en ”kvinnlig” roll och som Elin 
följer med på samtidigt som Mattias motsäger dem två, vilket Elin så småningom 
tar till sig och ändrar i sin version. Maria å andra sidan tilldelar alla tjejer och alla 
killar både lucia- och pepparkaksepitetet. Jag vet som sagt inte vad som stämmer 
här men jag tror att Maria och Elin bara retas med Mattias och när Maria säger ”till 
och med han var en sankta Lucia” vet hon, enligt min tolkning, att det är 
provocerande för honom. 

På denna interaktion applicerar jag Judith Butler som, enligt R. W. Connell, 
hävdar att genus inte är något man gör utan att identiteterna är något som uppstår 
genom handling. Identitet är inte heller ett uttryck för en redan existerande 
verklighet, man mobiliseras inte kring en identitet, utan det är handlingar ”som 
undergräver identiteter, slår sönder genusdikotomier och rubbar genusnormer” 
som skapar identiteterna, enligt Connells tolkning av Butler.70

                                           
70 Connell, Robert William, Om genus (Göteborg: Daidalos, 2003), s. 169. 
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Connell hävdar i sin tur att ”socialisationsagenterna”, det vill säga familjen, 
förskolan, skolan, kamraterna och massmedierna, inte bara kan överföra de sociala 
normerna till flickan eller pojken utan att barnen själva är aktiva agenter i 
processen. 71 Detta blir också tydligt i etnografen Barrie Thornes undersökning om 
flickor och pojkar i skolan, beskriven av Connell, där man ser hur barnen hela tiden 
förhåller sig till och bryter mot det givna genusmönster som finns. Thorne menar, 
enligt Connell, att barn inte blir passivt socialiserade in i en könsroll utan att de 
själva är aktiva i utforskandet av genus.72 Detta är vad jag tycker utspelar sig i 
barnens interagerande i dessa excerpter där genusrollerna ifrågasätts och används 
av barnen för att utforska och ”slå sönder genusdikotomier”. 

 

Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie har varit att studera hur barnen och deras omgivning 
konstruerar genus på en förskola. Jag kan efter min vistelse på institutionen inte dra 
några generella slutsatser då undersökningsmaterialet varit alltför litet. Jag har inte 
heller haft för avsikt att göra så, då undersökningen är fokuserad på ett fåtal 
individer. 

Min informantgrupp har bestått av tre flickor och en pojke, vilket gör att det 
enda jag kan urskilja i intervjun är dessa fyra individers samspel och vad just dessa 
fyra tycker och tänker om det jag har försökt få fram. Själva gruppintervjun i sig har 
också gjort att det som sägs i mångt och mycket är skapat utifrån interaktionen 
mellan barnen och mellan barnen och mig. Sammantaget med observationer och 
pedagogintervjuer kan jag ändå urskönja vissa mönster i hur genus konstrueras 
mellan barn och mellan barn och vuxna, där även min roll måste tas i beaktande. 

Som jag har uppmärksammat i min forskning är det skillnad på vilka barn som 
får huvudrollen i interaktionen. I lekrummet där en ”bilmatta” upptar en central 
plats och stort utrymme är det mestadels pojkar som upptar plats medan flickor har 
”sin” verksamhet på en mindre yta och i en mindre central plats av rummet. Det 
behöver inte vara så att ”bilmattan” a priori är till för pojkarna medan 
”affärshörnet” a priori är till för flickorna men det var till största delen så det såg ut 
i leken. Det var i alla fall fallet när jag var där och observerade. Att få plats både i 
talutrymmet och i platsutrymmet har, vad jag kan se, blivit skapat mer till pojkarnas 
fördel. Detta är troligtvis ingen tanke bakom utan det är sådant som ”bara blir” när 
det ska skapas en bra situation på förskolan. 

Pedagogernas roll i genuskonstruerandet har jag kunnat se i vissa sekvenser där 
jag tror att förväntningarna som finns på flickor och pojkar har en stor betydelse. 

                                           
71 Connell, s. 103-114.  
72 Ibid. s. 23 ff. 
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Att barnen behandlas lite olika beroende på sitt genus, enligt mig, kan jag ingalunda 
klandra pedagogerna för eftersom de umgås med barnen varje dag och känner dem 
väl. En av pedagogerna uttalar upprepade gånger under intervjun att de inte är 
någon skillnad på flickor och pojkar i så unga år, att skillnaderna istället beror på 
deras individuella personligheter. Båda pedagogerna är överens om att en bra 
situation i förskolan är när det är ”lugnt” och för att få en lugn situation kan det 
vara så att pedagoger litar mer till att flickor klarar saker utan deras hjälp medan 
pojkar får mer hjälp och då mer uppmärksamhet. 

Synliggörandet av genusskillnaderna konstrueras efter vad jag kan se i barnens 
samspel med varandra likväl som i samspelet med pedagogerna. Distinktionen 
tycker jag mig se som en viktig del i barnens utveckling även om det främst är de 
äldre barnen som gör distinktionen tydlig. De yngre som jag inte här har ägnat mig 
åt utom i observationerna är mer gränsöverskridande enligt vad jag har kunnat se.  

Barnen förhåller sig till och tillägnar sig genusmönster samtidigt som genus 
ifrågasätts av barnen vilket betyder att genus befinner sig i ett ständigt görande. Jag 
menar efter mina studier att det främst är flickorna, och då vissa mer än andra, som 
ifrågasätter genusdikotomierna medan pojkarna lättare accepterar dessa. Utifrån 
möjligheter och begränsningar i identitetsskapandet av genus kan jag tolka det som 
att flickor är mer begränsade eftersom pojkar inte uttrycker några begränsningar 
men samtidigt är det kanske en begränsning i att endast uttala ”manliga” 
möjligheter i sitt identitetsskapande. Flickorna å sin sida är inte lika låsta i sina 
”kvinnliga” roller för även om de uttrycker begränsningar så verkar de också se 
”gränsöverskridande” möjligheter i sitt identitetsskapande. 
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Genuskonstruktioner och konsumtion 
Alma Mujakic 

Inledning  
Skapandet och förmedlandet av identitet genom konsumtion har visat sig vara ett 
av kommersialismens stora mål. Det vill säga att förmedla ett budskap som 
människor kan känna igen sig i eller att använda sig av en idealbild som man antar 
att konsumenterna strävar efter. Reklamvärlden använder sig av genusstereotypa 
bilder där män respektive kvinnor antar sina typiska roller och förmedlar vidare 
dessa till konsumentmassan.  Samtidigt har konsumtionen allt mer blivit samhällets 
hjärtepunkt.73

Under arbetet med antologiprojektet har jag sökt efter övriga eventuella 
forskningsresultat från den typ av område som behandlas i mitt eget arbete, och 
upptäckt att forskningsintresset är stort kring konsumtion, kommersialism och 
genus.  

Syfte 
Syftet med antologiprojektet är att få en bredare insikt i, och försöka förstå unga 
människors funderingar kring reklam och konsumtion. Det främsta målet är att 
undersöka om konsumtionsvärlden kan vara en pådrivare för upprätthållandet av 
genus och om informanterna är medvetna eller inte om reklamens påverkan. 
Tanken med det här arbetet är dessutom att studera sambandet mellan konsumtion, 
genusordning och genusidentitet i en mindre skala. Jag har alltså främst satt fokus 
på en analys och diskussion av de valda intervjupersonernas personliga åsikter. 
   

Metod 
Förutom teorier och diskussion med hjälp av tidigare forskningsresultat grundar jag 
min studie till största delen på intervjuer och observationer som har gjorts speciellt 
för detta arbete. Som analysmetod har jag använt mig av grundad teori under 
projektets hela arbetsprocess.    

Observationer 
För att ytterligare komplettera och ge tyngd åt de tankar som kommer fram i 
arbetet har jag genomfört två observationer. Platsen för dessa var ett av varuhusen i 
centrala Norrköping där mina observationer har gått ut på att bara sitta på en plats, 

                                           
73 Brembeck, Helene (red), Det konsumerande barnet. Representationer av barn och barndom i tidningsannonser under 1900-talet. 

(2002) i kompendium Livsvillkor, fostran och identitet, s.144.   
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iaktta och ta in intryck av det som händer under ett par timmar på en specifik plats.  
Varuhuset som utgjorde platsen för mina observationer var från början inte helt 
främmade för mig utan är en plats som jag personligen besöker flera gånger i 
månaden. I och med detta hade jag alltså redan en viss bild av varuhuset. 

En av observationerna som gjordes på en H & M – affär krävde att jag som 
observatör skulle vara mer aktiv och deltagande, det vill säga bete mig som de 
övriga kunderna. Detta skapade hos mig den känsla som deltagande observation 
kan ge, en känsla av att man ”smälter in” bland de andra men att man ändå ser 
annorlunda på saker utifrån ens analytiska tankar.  

Presentation av informanter 
Jag har i mitt urval av informanter sett till att personerna som är inblandade inte 
känner varandra. Målgruppen som intervjupersonerna är framtagna är i 
åldersgruppen 15-25 och utgörs av tre tjejer och en kille. Informanterna är: Anna 
som är 15 och högstadieelev, Erik är 16 och går på gymnasiet, Sanna 21, student 
som även har flera jobb och till sist Maja 25, som är inne på sitt sista studieår på 
universitetet.  

I arbetets slutskede kunde jag känna att åldersgruppen för mitt val av 
informanter har varit lite för bred och att antalet manliga informanter är för litet. 
Detta har dock inte skapat några större problem i framställningen av arbetet. 

  

Etiska aspekter 
De etiska frågor som har dykt upp under arbetet med mitt projekt rör sig, till 
största delen, kring de generella hänsyn som man ska ta i intervjumomenten. Hur 
mycket information om mitt projekt och dess syften ska jag dela med mig till 
informanterna? Kan allt som sägs tas med i det slutgiltiga materialet?  

Dessutom har jag ägnat mycket tanke åt mitt val av informanter. Jag har sett till 
att jag inte känner personerna, att de inte befinner sig i min närmaste 
bekantskapskrets, då detta anses vara mer etiskt korrekt. Dessutom hade jag innan 
aldrig fått ta del av deras åsikter vilket gjorde intervjuerna mer intressanta. 

Frågeställningar 
Huvudämnet i mitt arbete kretsar kring ämnena konsumtion och identitet, och 
frågan om traditionella genusroller uttrycks i form av kläder och andra varor. Dessa 
begrepp är oerhört breda och det finns inte tillräckligt utrymme för att ägna sig åt 
alla dem. Jag har därför under analysarbetet kommit fram till tre olika aspekter som 
präglar samtalen med informanterna, vilka kommer att tas upp längre fram i 
uppsatsen. Dessutom har jag utvecklat dessa frågeställningar: Kan man göra kön 
via konsumtion? På vilket sätt avspeglar reklamer rådande könsroller? Vad 
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förmedlar klädindustrin för ideal? Det är framförallt dessa frågor som kommer upp 
i arbetet. Den centrala problemformuleringen kretsar dock kring dagens 
könsordning, upprätthållandet av skillnaderna mellan könen och problemet med 
denna. 
 

Analys 

Varuhuset och klädaffären som medelpunkter för ideal 
Varuhus är i sig rätt speciella platser som är avsedda för, i första hand, konsumtion. 
Intrycket som man får av att vistas i ett varuhus är att varje kvadratmeter ska 
användas för försäljning och handel. Människorna som besöker dem behöver dock 
inte nödvändigtvis vara där för att handla, i alla fall inte just det ögonblicket. I 
boken Sireners sång skriver Nina Björk bland annat att varuhus kan fungera som 
tillflyktsorter dit man kan fly från vardagens bekymmer genom att drömma sig bort 
i planer av framtida inköp.74

Någon reflexion om särskild könsfördelning bland konsumenter hade inte 
tagits i åtanke av undertecknad under observationens gång. Vid en senare fas av 
arbetet och återknytning till fältet kunde jag dock dra slutsatsen att det finns klar 
uppdelning, till exempel vad som är klädaffärer för kvinnor respektive män och hur 
de såg ut. Dessutom reflekterade jag över det faktum att det finns särskilda affärer 
för kvinnor och barn, och att barnklädesavdelningar oftast ligger tätt intill en 
damavdelning. Damklädesaffärerna är generellt sett fler och större än männens. 
Klädaffärer som H & M kan även ha flera olika typer av avdelningar som är 
speciellt avsedda för kvinnor (mammakläder, fritids/sportkläder, underkläder etc.). 
H & M-affären i Norrköping består av två våningar, det är en stor och rymlig affär. 
Jämfört med det område som upptas av kläder för kvinnor, unga tjejer och 
småflickor är det sammanlagda utrymme som innehåller avdelningar avsedda för 
män och pojkar i det avseendet näst intill minimalt. Idén om den fria, 
konsumerande kvinnan som gjorde varuhuset till sitt offentliga rum75 som fanns 
för mer en ett sekel tillbaka har inte förändrats så mycket. Visserligen har media 
börjat uppmärksamma mäns användning av skönhetsvård, vilket förr ansågs vara 
typiskt kvinnligt (skönhetsoperationer, smink, krämer etc.). Fortfarande verkar 
dock konsumtion av skönhet, i form av olika produkter, och ständig förändring 
(förbättring) av det egna utseendet tillskrivas kvinnorna. Nina Björk skriver i 
Sireners sång att kvinnans stärkta position som den viktiga konsumenten kan ha varit 
det som gav kvinnorna en känsla av värde även utanför just den sfären.76 Hon 
                                           
74 Björk, Nina, Sireners sång. Tankar kring modernitet och kön (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2000), s. 65.   
75 Olofsson, Anna, Butiken ett kvinnligt rum i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr. 2-3 (Göteborg, 1995), s. 81.  
76 Björk, Nina, Sireners sång, s. 77.  
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menar dock att detta i sig inte har tagit bort det maktperspektiv som präglar 
konsumtionen, det vill säga kvinnor i sin konsumtion ger efter för de begär som i 
första hand skapas av män. Speciellt tonårsflickor har setts som en 
konsumentförebild     

Klädavdelningarna är strikt uppdelade, både estetiskt och könsmässigt. I H & 
Ms fall kan man skönja en fysisk skiljepunkt som åt ena hållet leder till 
herravdelningen och damavdelningen åt den andra. Det här tolkar jag som ett sätt 
att poängtera och tydliggöra att mans - och kvinnokläder inte får blandas, i sådant 
fall skulle det nästan råda förvirring. Istället underlättar man kunderna i att se var 
skillnaden dras genom att kategorisera, som om klädernas utpräglat manliga och 
kvinnliga utseende inte var tillräckligt.  

Reklamens inflytande 
Analysen av informanternas uttalanden resulterade i olika aspekter som var ständigt 
återkommande i våra samtal. De tre tydligaste inslagen var reklamens avspegling av 
de traditionella genusrollerna, samt dess påverkan på identitetsskapande och vår 
kroppsuppfattning.  

Min utgångspunkt var att konsumenter, generellt sett, inte är medvetna om att 
kommersialismen avspeglar ett maktsystem som grundar sig på föreställningar om 
hierarkin mellan könen. Det vill säga, att det maskulina är överordnat det feminina, 
där kvinnan hela tiden utsätts för den manliga blicken.  

Frågan om omedvetenhet framkommer väldigt tydligt i mina informanters 
uttalanden. De flesta menar att man omedvetet blir påverkad av reklam och de 
bilder som förmedlas av media, fastän man själv är medveten om att klädbranschen 
avspeglar könsroller.  Informanterna menar på att kläd – och make up –reklam 
oftast är någonting som man har blivit så pass van vid att det inte längre går att 
kontrollera. Att själv avgöra om man har blivit medvetet eller omedvetet påverkad av 
reklam är nästan omöjligt, menar de. Jag har tolkat dessa uttalandet som något 
paradoxala. Informanterna är motsägelsefulla i sina berättelser då de å ena sidan 
menar att de som konsumenter är omedvetna och naiva för påverkan men å andra 
sidan visar deras uttalanden på en stor medvetenhet om reklamens inverkan. 
Kanske kan man lite förenklat dra slutsatsen att de är medvetna om sin 
omedvetenhet.  

Lena Gemzöe skriver i sin bok Feminism att medvetenheten om medias och 
reklamens påverkan i sig inte kan användas som en protest eftersom våra kulturella 
föreställningar om kvinnlighet och maskulinitet är så djupt inrotade i våra egna 
identiteter.77 Hon skriver vidare om reklamens och kommersialismens mål som 
bygger på objektifiering av kvinnors kroppar och en kvinnosyn som bygger på 

                                           
77 Gemzöe, Lena, Feminism (Stockholm: Bilda, 2002), s. 82.  
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tanken om att kropp och utseende är viktigast. Informanterna säger själva att bilder 
av skönheter och modeller i reklam kan skapa känslor av osäkerhet och tankar om 
att man till det yttre inte duger som man är. En av mina informanter, Anna, påpekar 
att hon egentligen tycker att det är dumt att känna sig otillräcklig för alla 
människors kroppar är olika byggda, ändå, säger hon, så kommer tankarna. Det här 
är något som hon menar är typiskt för ungdomar och speciellt då i den åldern som 
hon kallar för den ”kritiska åldern” vilket jag uppfattar som den tidiga 
tonårsperioden. Anna säger att hon och de flesta av hennes kompisar brukar känna 
sig osäkra inför de ideal som förmedlas genom reklam, men hon menar också att 
sådana känslor är något man växer ifrån med tiden. 

”När du blir lite äldre fattar du att det är lite dumt och jag tittar inte på det så 
mycket nu… men bara när jag ser någon modell så… tycker jag att jag måste 
vara lika smal…” Anna  

Anna förklarar dock senare att det förmodligen inte skulle vara ”lika kul om 
reklamen visade någon tråkig person”. I sånt fall skulle det handla om en mycket 
allvarligare typ av reklam menar hon och tar här upp organisationen Rädda barnen 
som ett sådant exempel. I reklamer för skönhetsprodukter borde däremot 
modellerna gärna vara vackra, menar hon, och förmedla en speciell känsla till 
betraktaren. När jag frågar varför reklammakarna tar med generellt sett bara vackra 
människor i sina annonser, säger Anna att modellernas naturligt sköna utseende 
sätter prägel på reklamen och ”gör att allt känns vackrare”. Hon berättar dock att 
kända, kvinnliga modeller och artister (informanten tar upp Tyra Banks och 
Jennifer Lopez) hon såg som förebilder när hon var yngre inte har samma betydelse 
idag i den bemärkelsen att de påverkar henne lika mycket idag. 

”Förut tänkte jag mycket på de (modellerna)…Tyra Banks, Jennifer Lopez och 
sådär…det var lite dumt men det påverkade mig verkligen jag tittade mycket på 
de och det påverkar ju verkligen många människor men man förändras ju…” 
Anna 

Jag förundras över det faktum att hon vid den tiden knappt hade kommit in i 
tonåren, något som visar på att medvetenheten om utseende och kropp börjar gå 
längre ned i åldrarna.  

När jag undrar om Anna vet om det finns killar i hennes ålder som känner 
samma press på sig att se bra ut som tjejer anses göra säger hon att det nog är rätt 
vanligt hos unga män att känna sig otillräckliga. Anna påpekar dock att det alltid är 
värre för tjejer då det finns krav på kvinnor i allmänhet att se ”kvinnliga” ut. Nina 
Björk skriver i sin bok Under det rosa täcket att det på senare år blivit allt viktigare att 
betona kvinnligheten och därmed ge plats åt och legitimera de naturliga 
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könsskillnaderna.78 Det här avspeglas främst genom reklam, menar Björk. 
Reklamen är en evig förespråkare för bejakning av det kvinnliga jaget, det naturligt 
kvinnliga. Detta kan dock bara uppnås genom en ständigt pågående ”renovering” 
av den kvinnliga kroppen.  

Adam är intresserad av reklamvärlden och håller på med reklam på sin fritid 
men också i skolan där han går ett medieinriktat program. Hans inställning till 
reklamvärlden tolkar jag dock genom vårt samtal som ganska delad, då det finns 
både positiva och negativa saker med den, menar han. Enligt honom är reklamens 
negativa egenskap att den skapar behov hos konsumenterna och gör att vi vill 
konsumera mer än vi egentligen behöver. Å andra sidan skapar den valmöjligheter 
för oss konsumenter, om den dessutom är skickligt gjord kan den motivera 
konsumenten till ett bättre liv, menar han. Adam tar bland annat upp en, enligt 
honom, sådan trivial sak som en reklam för ett margarinmärke som exempel och 
menar att det sänkta kolesterolvärdet som utlovas vid regelbunden användning av 
just det margarinet kan få en att inse att det aldrig är för sent att ändra på sitt liv. 

”Och då kanske man tänker att köper jag det här så…man vet att man inte kan 
köpa sig lycka men man försöker ändå gång på gång.” Adam  

Han menar dock att det här kan få en motsatt effekt då man förlitar sig alltför 
mycket på att konsumerandet kan ordna upp ens liv.   

Diskussionen om reklamens påverkan på det vardagliga livet dyker upp även i 
samtalet med Maja. Hon menar att reklam inte spelar någon stor roll i hennes liv 
och den dagliga konsumtionen men att reklamen kan utgöra en hjälp i det enorma 
utbudet av varor som finns idag. Hon är den enda av informanterna som överlag 
tycker att det är positivt med reklam. Reklamen kan, menar hon, användas till 
konsumentens fördel eftersom man slipper förlora tid på att välja och istället köper 
det märke som ser mest bekant ut. Maja tycker att det är roligt att handla, framför 
allt kläder och skor men det kan också vara svårt att veta vad som är modernt för 
stunden. Hon säger att hon inte är den typen av person som köper kläder som är 
bara till för en säsong, utan ser helst till att stilen på plagget är bestående. Hon 
påpekar flera gånger under vårt samtal att hon inte är ”elegant av sig”, och menar 
att hon inte gärna tittar på högklackade skor.  

När vi diskuterar det rådande smala kroppsidealet säger Maja att hon ganska 
ofta har känt sig tvungen att banta och ta mer hand om sin kropp. Hon tror dock 
inte att bilder av smala modeller nödvändigtvis har påverkat hennes självbild. Men 
visst är modellerna smala och perfekta, säger hon, och det kan vara en bidragande 
faktor till att människor känner sig otillräckliga. 

                                           
78 Björk, Nina, Under det rosa täcket. Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 

1999), s. 29.  
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”Jaha du tänker på oss vanliga människor? Jag tror att de flesta av oss vanliga 
människor har börjat tröttna på de här idealen och fler och fler inser hur att 
alla människor faktiskt inte kan se ut som modellerna gör på bild, och att man 
ger mer utrymme för vanliga tjejer i reklam” Maja 

Maja tror att de flesta är trötta på alla dessa smala modeller, och tycker själv att det 
är dags att visa lite ”mulligare” personer i reklamerna, annars finns risken att 
konsumenterna tröttnar menar hon. Samtidigt menar hon att kläderna sällan sitter 
lika bra på en mullig modell som på dess smala motsvarighet. Maja tror inte att hon 
är den enda om att ha den åsikten. 

Jag tror att man har tagit för givet nu att reklammodellerna ska vara smala och 
de ska vara vackra så annars hör man kommentarer från folk som säger vad 
fult och så det har jag hört. 

Smala modeller i reklam har för oss blivit en vanlig företeelse samtidigt som det hos 
konsumenterna oftast finns en önskan om fler ”vanliga” människor i bildreklam. 

Ja… de vill ju kunna sälja så pass mycket… samtidigt säljer de till oss olika 
ideal eller vad man ska säga. Det är deras mål att sälja mycket och att skapa 
ideal som vi omedvetet följer. Sanna 

Reklamerna som sköljer över oss dagligen är för mycket information att ta in och 
analysera. Sanna påpekar att det oftast känns som att det inte finns något annat val 
än att försöka passa i en mall, något som hon själv kopplar ihop med att man gör 
redan när man föds som flicka eller pojke.  

Alltså jag tror att det påverkar en ganska omedvetet alltså eller väldigt mycket 
omedvetet så. Även fast man kanske är medveten till… alltså om det är till en 
viss grad men det är så djupt rotat i en så att det man gör allt som liksom 
händer i dagens samhälle liksom det får… liksom det sätter en prägel liksom… 
Sanna 

Sanna pratar här om hur svårt det kan vara att gå emot det normgivande. Enligt 
henne själv är hon något av en medveten person och hänger med i 
jämställdhetsdebatten så mycket som hon kan. Hon är kritiskt inställd på 
reklamvärldens sätt att utnyttja det rådande genussystemet för att tjäna pengar på 
oss konsumenter.  

 

Ja… de vill ju kunna sälja så pass mycket… samtidigt säljer de till oss olika 
ideal eller vad man ska säga. Det är deras mål att sälja mycket och att skapa 
ideal som vi omedvetet följer. Sanna 

Sanna är främst kritisk mot det hon kallar sexistisk reklam. Det här innebär enligt 
henne att reklamen använder sig av den rådande genusordningen där kvinnan är 
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den underordnade. Reklamerna visar oftast på en objektivering av den kvinnliga 
kroppen, vilket Sanna tycker är fel. Ändå kan hon ofta tycka att det är svårt att som 
individ kämpa mot det system som upprätthåller könsroller, som i detta fall 
modebranschen. Hon menar också att det inte är lönt att hela tiden vara så 
medveten då det inte går att ”bekämpa systemet” som hon uttrycker det. Om man 
försöker gå emot så riskerar man att bli stämplad som ”missanpassad”, menar hon. 
Hon säger också att vårt samhälles idé om människans egna fria vilja och rätten att 
bestämma förlorar sin betydelse när vi låter oss bli påverkade av reklam och dess 
förmedlande av könsroller.  

Kläder som avspeglar genusidentitet  
Att döma av min observation i H & M-affären är kläderna i H & Ms barnkollektion 
till största delen gjorda efter vad som anses vara typiska flick- och pojkattributer. 
Flickkläderna är rosa, glittriga, blommiga och är ofta en kopia av yngre kvinnors 
kläder fast i ett mindre format. Där kan man bland annat hitta korta toppar, 
minikjolar och något som liknar träningsbehåar på underklädesavdelningen för 
flickor. Pojkkläderna är blå, gröna och grå och farliga actionfigurer pryder kläder 
som ser riktigt slitstarka ut och som ska tåla lek och bus. Det här visar på att 
traditionella genusroller som finns fortfarande idag avspeglas i hög grad på barnens 
kläder. Det ska dessutom börjas redan i spädbarnsåldern. Det talar de rosa, 
rosettprydda och blå sparkdräkterna om. Nina Björk skildrar på ett symboliskt sätt 
den uppdelning som sker redan på BB när pojk- och flickbarn täcks med ett blått 
respektive rosa täcke.79  

Sara Arrhenius diskuterar i sin bok En riktig kvinna könsskillnader och 
problemet med det strikt uppdelade offentliga rummet, där hon bland annat tar 
upp leksaksaffärer som ett exempel där man klart och tydligt kan se vad som tillhör 
flick- respektive pojkrummet. Här är till och med leksakerna uppdelade efter 
biologiskt kön där flickornas leksaker består av djur, söta dockor och pojkarna får 
leka med silverblänkande robotar och farkoster.80 Det här menar hon visar tydligt 
på hur starkt präglat vårt samhälle är av fasta genusroller. Hon diskuterar det starka 
skapandet av biologisk åtskillnad mellan könen som råder just nu som hon menar 
finns överallt, dock framför allt i media där det ständigt trycks på männens och 
kvinnors oliktänkande och känslomässiga distinktion.81   

Det kan vara så att långt ifrån alla (medvetet) följer det invävda 
genusrollsmönstret eller använder sig av den biologistiska synen på könens olikhet, 
men utbudet i affärerna visar på någonting helt annat.  Utbudet kan skilja sig något 
beroende på klädesaffär, men det är omöjligt att uppfatta kläderna på annat sätt än 
                                           
79 Björk, Nina, Under det rosa täcket, s. 38.  
80 Arrhenius, Sara, En riktig kvinna. Om biologism och könsskillnad (Avesta: Pocky, 2002), s. 11.  
81 Ibid. s.12.  
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att de är skapade för just kvinnor eller män då deras yttre attribut förmedlar en 
femininitet eller maskulinitet. Det här visar att konsumtion och kommersialism står 
för och förmedlar till oss trender som puffar för en större skillnad mellan könen. 
Genusroller upprätthålls och avspeglas fortfarande i nästan allt som finns i vår 
omgivning och det sätts en ännu större feminin eller maskulin prägel på saker för 
att tydliggöra deras genustillhörighet. Detta, anser jag, ifrågasätts vanligtvis inte av 
den genomsnittliga konsumenten. Främst är det svårt att som ung se hur det ideal 
som råder just nu kan påverka. Adam representerar dock här den grupp av unga 
medvetna som genomskådat genussystemet och genusrollerna som råder idag. 

Tjejer måste mogna mycket snabbare än killar, jag menar en tioårig tjej har ju 
redan nu börjat använda korta kjolar och strumpbyxor och kanske smink och 
behå men killarna ska ju ha mer tuffa saker, som tuffa tryck på tröjorna med en 
skate board och så och killar ska ju leka av sig mycket längre. Adam 

Adam beskriver här omgivningen så som han ser den och som han ställer sig kritisk 
till. Adams slutsats är av den att unga tjejer och killars beteenden och klädstilar idag 
avspeglar genusstrukturerna, och att dessa beteenden är framför allt kulturellt 
betingade. Han jämför svenska ungdomar med bland annat amerikanska och menar 
då att svenska ungdomar, och då speciellt unga tjejer, oftast måste mogna snabbare 
medan de amerikanska ungdomar som han har träffat är ganska barnsliga.  

Genom Adams uttalanden får jag en känsla av att han gärna vill göra uppror 
och bryta mönstret. Bland annat berättar han om ett par röda byxor som han delar 
med sin syster och vilka reaktioner han får av folk när han tar på sig dem.  

Killar har inte röda byxor men det är ganska kul för de ser ut som 70-talsbyxor. 
Jag har på mig dem ett par gånger i månaden minst och det är skitkul för folk 
tittar och det skiter jag i. Adam 

Här säger Adam att det inte gör honom någonting om han får konstiga blickar på 
sig om han bär sina röda byxor, men samtidigt poängterar han att det är kul om 
folk tycker att han är konstig. Att killar helt enkelt inte har röda byxor beror till 
största delen på att den röda färgen står för någonting kvinnligt. När Adam tar på 
sig sina röda byxor framkallar han hos betraktaren känslor av förvirring; röda byxor 
på en ung man går inte ihop eftersom den röda färgen så länge förknippats med det 
”kvinnliga” könet. Adam känner sig själv lite konstig när han har på sig de röda 
byxorna men påpekar också att det är han själv som väljer att ta på sig just de 
byxorna och ingen annan. Han säger också att röda byxor får honom att ”sticka ut 
från mängden” och på så sätt gör honom ”coolare”. På så sätt är det bra att träna 
på att sticka ut, tycker han, fast det oftast är svårt då man är så fixerad vid andras 
åsikter.  

Adams medvetenhet och kunskap om genusstrukturerna i vårt samhälle kan, 
att döma av hans berättelser, bero på att han också annars kommer från en politiskt 
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engagerad familj. Inom familjens väggar diskuterar man ganska mycket, bland annat 
miljöfrågor och även genusfrågor i en vardagligare tappning. Trots sin medvetenhet 
kan han ändå tycka att det inte går att värja sig mot de traditionella tankarna som 
finns om de olika könen. Han säger att man helt enkelt blir uppväxt med att tro att 
rött är en ”tjejfärg” och att det tar lång tid att vänja sig av med tankarna om vad 
som är stereotypt manligt respektive kvinnligt. Maja Jacobson har i sin bok Gör 
kläderna mannen? studerat en grupp unga män och skildrat deras sätt att representera 
maskulina och feminina identiteter i sina val av kläder, smycken och parfym. Hon 
har dessutom tittat på hur genustillhörighet har uttryckts genom dessa utifrån ett 
historiskt perspektiv. Hon skriver bland annat om dikotomiska tankar om vad som 
tillhör det manliga respektive kvinnliga könet och deras prägling på klädmodet, där 
mörka färger och hårda material varit ett tecken för det manlighet medan 
kvinnligheten kännetecknats av starka färger, mjuka material och runda former.82  

Jacobson menar att dessa tankar finns än idag men att de långsamt börjar dö ut 
med en feminisering av manskläder och unisexmodet. De rådande föreställningarna 
om kvinnligt och manligt beteende/utseende kan dock kopplas till Adams 
berättelse om de röda byxorna och den uppmärksamhet som han får när han tar på 
sig dem. Hans klädsel väcker känslor hos dem som tycker att det är olämpligt och 
avvikande mot de rådande (normativa) föreställningarna.  

Jacobson skriver också om kläder som används som ett verktyg för att bygga 
upp identiteter och kategorisera människor. Kategorierna består av färger, symboler 
och former som tolkas enligt de koder som bestämmer genustillhörighet. Många 
menar på att dessa koder har förändrats den senaste tiden, att våra genusidentiteter 
inte är lika bestående som förr. Man hävdar att manligheten har feminiserats och 
tvärtom, och inte minst fick denna förvandling ett ännu större genomslag med 
bland annat unisexmodet. Förändringen har dock gett upphov till kritik från dem 
som menar att en stabil genusidentitet är viktig annars kan förvirring hos de båda 
könen uppstå.83  

Genusidentiteten och dess betydelse är något som vi själva har skapat och är 
därmed en social konstruktion. Socialkonstruktionister menar att tolkningar av vad 
som utgör en kvinna respektive man har gått ifrån den biologiska kroppen till det 
socialt konstruerade könet.84 Där har språket spelat en väldigt viktig roll och man 
menar på att det har skapat vår verklighet.85  

                                           
82 Jacobson, Maja, Gör kläderna mannen? (Stockholm: Carlssons, 1998), s. 261.  
83 Ibid. s. 299.  
84 Wendt/Höjer, Maria & Åse, Cecilia. Politikens paradoxer (Lund: Academia adacta, 1999), s. 19-20.  
85 Ibid. s. 68. 
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Konsumtion som upprätthåller genusordningen 
Ett snabbt besök på H & Ms klädavdelning för de allra minsta, som ligger intill 
klädavdelningen för gravida kvinnor, visade på en strikt kategorisering av flick- och 
pojkkläder. Även här har man i själva barnavdelningen gjort med två avskilda 
avdelningar, alltså pojk- och flickavdelningar. Vid varje avdelning finns det bilder 
på barn(modeller) som presenterar kläderna i olika poser, och även här kan man lätt 
se en antydan till återspegling av typiska könsroller där pojkarna är aktiva (busar 
och leker) och flickorna passiva (tittar i kameran och ler).  

Kläd – och reklambranschen har länge förmedlat bilder av just sådana ideal där 
kvinnan är det passiva könet. Gemzöe skriver om reklamkvinnan som avbildats i 
reklamen som en icke-förvärvsarbetande som istället pysslar med sitt hem och sin 
kropp. Hon skriver dessutom att kvinnor i reklamer är oftast yngre, gladare och 
sexigare än männen.86 Det här visar tydligt på att stereotypa föreställningar om 
könens natur och det rätta genusbeteendet som tillskrivs dem råder än idag. 
Ständigt jämförda med män har kvinnor alltid ansets vara avvikande. Så har också 
den kvinnliga kroppen stämplats som avvikande då den manliga kroppen har stått 
för normen. Bilderna som klädbranschen förmedlar kan på så sätt ses som en 
pådrivare och konserverare av könsskillnader. Nina Björk talar om ett 
konserverande av könsrollerna som en konsekvens av det patriarkala samhälle vi 
lever i idag.87 En förutsättning för behållandet av könsskillnaderna är förklarandet 
av manlighetens och kvinnlighetens oföränderliga ”natur”. 

I dagens konsumtionssamhälle har kroppen kommit att spela en större roll och 
identiteten har förlagts till ytan. Skillnaderna mellan man och kvinna har 
förtydligats allt mer och medierna uppmanar oss att ta fram och accentuera det 
naturligt kvinnliga respektive manliga ”jag” genom konsumtion av kläder o dylikt. 
Men varför är det så viktigt att använda rätt kläder för att visa att man är kvinna 
eller man? Lite förenklat kan man säga att det rådande genussystemet tillåter än idag 
inte något normbrytande beteende; män ska vara manliga och kvinnor ska vara 
kvinnliga. Genusmaktsystemet finns ju där av det skälet att det upprätthåller synen 
på att män är normen och kvinnan förblir ”det andra könet”. Den kultur vi lever i 
har skapat och upprätthåller ordning mellan könen där mannen står för normen 
och denna ordning går inte att ändra hur lätt som helst. Kvinnor och män 
uppträder så som de förväntas göra, inom ramarna för manlighet och kvinnlighet 
som ju formas av kulturen. 

 

                                           
86 Gemzöe, s.18.  
87 Björk, Nina, Under det rosa täcket, s. 32. 
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Avslutning 
I den här uppsatsen har jag undersökt om konsumtionsvärlden kan vara en 
pådrivare för upprätthållandet av genus. Jag har dessutom fått ta del av några unga 
människors funderingar kring just reklam och konsumtion och hur dessa påverkar 
deras vardag och bilder av manlighet respektive kvinnlighet. I detta avsnitt kommer 
jag att ge en sammanfattande bild av vad jag har kommit fram till i min studie. 

De viktigaste inslagen i samtalen med informanterna visade sig vara reklamens 
avspegling av de traditionella genusrollerna, samt dess påverkan på 
identitetsskapande och vår kroppsuppfattning. Informanterna är överens om att 
dagens konsumtionssamhälle sätter en tydlig prägel på ungdomars liv och vardag 
och spelar då naturligtvis en viktig roll i ungas identitetsskapande. Det mest 
påfallande i informanternas uttalanden är att deras föreställningar om begreppen 
kvinnligt och manligt och deras betydelse är så tydliga.  

Informanterna är medvetna om hur starkt påverkade de är av reklam - och 
konsumtionsvärlden, och menar att det kan vara svårt att inte låta sig påverkas av 
de reklambilder vi ser dagligen. Konsumtionsvärlden är starkt präglat av 
traditionella genusroller, där kvinnan oftast är objektet och mannen den som 
producerar. Det offentliga rummet, som i min studie respresenteras av ett varuhus, 
är med genusglasögon sett strikt uppdelat i manligt och kvinnligt. Där är dock 
kvinnan den som får ta mer plats då varuhusets som plats för konsumtion har 
tillskrivits kvinnan.    

Reklambranschen kan med sitt förmedlande av stereotypa genusroller ses som 
en pådrivare och konserverare av dessa. Reklamvärldens och kommersialismens 
mål bygger på objektifiering av kvinnors kroppar och en kvinnosyn som bygger på 
tanken om att kropp och utseende är viktigast. Framförallt använder sig 
reklamvärlden av stereotypa föreställningar som redan finns hos oss människor och 
förstärker dessa genom att tala om för oss konsumenter vad det utseendemässigt 
innebär att vara kvinna eller man, och att upprätthålla skillnad mellan manligt och 
kvinnligt.  
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Universitetet som arena för genuspraktiker 
Caroline Thulin 

Inledning 
Universitetet är en institution som människor frivilligt sökt sig till, även om valet 
självklart påverkas av individers referensramar och bakgrund. Högre studier har 
tidigare varit ett manligt privilegium, men sedan 1927 är detta även en medborgerlig 
rättighet för kvinnor.88 Det är lagstadgat att alla oavsett kön ska få vidareutbilda sig 
efter grundskolan på lika villkor. Kvarstår gör dock det faktum att universitetet inte 
står fritt från inflytande av genusrelationer som existerar i övriga samhället. 
Kvinnor och män som generella grupper följer idag genussystemets logik i valet av 
utbildning. Detta sker utifrån isärhållandets och hierarkiseringens princip, kvinnor 
och män förväntas studera, och studerar generellt, olika utbildningar och utövar 
olika yrken där de utbildningar och yrken som betraktas som manliga värderas 
högre. En segregering sker redan i valet av akademiska utbildningar vilket genererar 
en sned könsmässig fördelning inom utbildningsväsendet. Med utgångspunkt i 
denna förförståelse utgår denna del av antologin med en vilja att undersöka hur 
likabehandlingen verkar inom ett universitet med genusdifferentierade tendenser. 
Detta genom att studera hur den rättsliga jämställdheten fungerar i verkligheten 
inom en manligt dominerad fakultet. Instiftandet av jämställdhetslagen 1980 
innebar att universitet och högskolor aktivt ska arbeta för jämställdhet.89 Numer är 
detta även reglerat i högskolelagen. Vad som följer nedan är en studie i hur 
likabehandlingen fungerar när den lyfts från teorin till verkligheten. Vilka 
möjligheter kvinnor har att ta del av en traditionellt manlig och manligt dominerad 
sfär på lika villkor kommer att beröras och även hur genus konstitueras inom 
universitetets väggar. 

Syfte 
Jag har för avsikt med denna studie att belysa huruvida genus är av betydelse för 
identiteten och livsvillkoren på universitetet. Jag vill ge en inblick i relevansen av 
genus i en fakultet som betonar objektivitet och individuell förmåga. Jag har 
undersökt hur genus påverkar studieperioden, valet av studier och om människors 
identiteter på tekniska fakulteten begränsas inom genusramar. Jag har också 
granskat vilka hinder och möjligheter som kan upplevas på grund av genus. Vilka 

                                           
88 Johansson, Marianne, En studie av synen på kvinnor och högre utbildning i samband med läroverksreformen 1927 (Linköping: 

examensarbete, 2004), s. 2. 
89 Andersson, Lina, En kritisk studie av genomförda jämställdhetsprojekt vid Linköpings universitet mellan 1992-2002 

(Linköping: examensarbete, 2003), s. 3. 
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genusidentiteter studerande upplever vara förväntade har också utforskats och 
huruvida genus ger upphov till någon form av särbehandling. 
 

Metod 

Fält och informanter 
Jag har valt att avgränsa fältet till den teknologiska fakulteten vid ett universitet, då 
detta är en fakultet som traditionellt varit ett manligt forum. Jag vill därmed försöka 
se kvinnans plats i denna fortfarande kvantitativt manligt dominerade fakultet. 
Målgruppen som ingått i fältarbetet är studenter i varierade åldrar där både män 
och kvinnor är representerade. Urval av informanter har gjorts via bekanta. Två 
kvinnor och två män som läser olika program har blivit intervjuade. Intervjuerna 
har varit enskilda, med avsikt att ge upphov till en ärligare dialog än vad jag tror att 
gruppintervjuer i det här fallet skulle ge. Informanterna förväntas inte representera 
sin fakultet i stort, utan deras kvalitativa utsagor är vad som analyserats genom 
grundad teori som metod.90 Observationer har skett under en föreläsning och 
under fri studietid i ett uppehållsrum, detta för att uppleva relationer både i och 
utanför klassrummet. Intervjuerna baseras på infallsvinklar utifrån observationerna.  

Kort presentation av informanter 
Informanterna är inte bekanta med varandra. De kommer från skilda delar av 
Sverige och en av informanterna är utlandsfödd. Anna läser det första året och är 
22 år. Hossein är 26 år och läser det fjärde och sista året på sitt program. Johan är 
21 år och har studerat i två år, haft studieuppehåll i ett, och är nu inne på sitt tredje 
år. Maria är 23 år och började studera för tre år sedan.  

Etiska aspekter 
Den första fältkontakten togs med en föreläsare för att få hans godkännande av att 
hans föreläsning observerades. Sedan informerades även de studerande om 
fältarbetets syfte och gav sitt samtycke. Uppehållsrummet/studierummet är en 
relativt offentlig plats där många människor var i rörelse under observationen, 
vilket ledde till att det inte gick att informera samtliga om fältarbetet. Hade någon 
frågat skulle de självklart ha informerats, men ingen ifrågasatte min närvaro. 
Problemformuleringen av arbetet är av generell karaktär, men kan eventuellt 
upplevas som jobbig för en del individer. Detta togs i beaktande och 
intervjusituationen fokuserades på frågor som inte var för personliga så att 
intervjun skulle upplevas så bekväm som möjligt för informanterna. 

                                           
90 Hartman, Jan, Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 9-10. 
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Problemformuleringar 
Under mina observationer såg jag att manliga studerande var i klar majoritet. Jag 
såg också tendenser till att kvinnliga studenter framför allt umgicks med andra 
kvinnliga studenter och manliga med manliga, även om det fanns ett fåtal undantag. 
Denna uppdelning var tydlig både vad gäller placering i klassrum, under raster och 
under fri studietid. Både när studenterna jag observerade följde den förväntade 
institutionella ordningen och när de avvek från den upplevde jag att män och 
kvinnor gjorde det på olika sätt. Detta kan exemplifieras med hur den observerade 
föreläsningen var upplagd på traditionellt sätt av klassundervisning då läraren frågar 
och eleverna svarar. Föreläsaren/läraren har en tydlig roll och studenterna likaså 
där interaktionen sker inom vissa ramar. När de manliga studenterna bröt mot 
denna ordning var det bland annat genom att komma för sent, prata med varandra 
och ifrågasätta eller be föreläsaren utveckla eller förklara något. De kvinnliga 
studenterna svarade ofta på föreläsarens frågor och avvek inte från ordningen på 
något utmärkande sätt. 

Utifrån dessa skilda genusmönster har jag vidare med intervjuer försökt 
undersöka vilken betydelse genus har för identiteten på universitetet, intar män och 
kvinnor en liknande identitet under studieperioden eller upplever informanterna att 
identiteter skiljer sig åt utifrån genus?  Vidare förfrågas: vad upplevs vara manligt 
och kvinnligt och i vilken mån behöver studenter anpassa sig efter förväntade 
roller? Jag ville också ta del av huruvida universitetet upplevs som en jämställd 
institution, uppfattas kvinnor och män studera under lika villkor? 

 

Analys 

Valmöjligheter 
Informanterna i studien har olika bakgrunder och referensramar. Den 
gemensamma nämnaren är att de alla studerar vid den tekniska fakulteten på 
universitetet. De nämner ett flertal faktorer som avgörande för valet att börja 
studera och valet av program. Samtliga har gjort ett aktivt val, då de uppger att de 
själva sökt upp utbildningen genom högskolekatalogerna. Den enda av 
informanterna som kommit i kontakt med utbildningen på annat sätt är Hossein, 
som hade en kompis som studerade det program som Hossein nu läser, vilket 
väckte intresse och han sökte mer information. Detta egna aktiva sökande efter 
program som informanterna visar tecken på kräver en viss förkunskap om hur man 
ska gå till väga för att få universitetsinformation, vilket samtliga informanter, som 
det verkar, har innehaft då de alla nu är studenter vid universitetet. Då ingen av de 
hänvisar till yttre hjälp i detta sökande från exempelvis tidigare skolor eller 
syokonsulenter, kan det tyda på att individer som inte har fått information eller 
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vuxit upp i en kontext utan akademiskt medvetande inte har samma möjligheter att 
söka sig till högskolan/universitetet. Kerstin Johansson beskriver i sin 
doktorsavhandling gymnasieskolans delaktighet i den sociala snedrekryteringen till 
högre studier där klass och genus är relevanta faktorer.91 Under hennes fältarbete 
menar hon sig kunna utröna att mycket lite resurser och åtgärder i gymnasieskolan 
lades på att öka kunskapen om akademiska studier hos elever från familjer utan 
tradition av högre studier. Skolan kan utifrån Johanssons studie ses som ett led i 
reproduktion av klass och genus, där skolan indirekt och direkt medverkar till skilda 
valmöjligheter och differentiering. Utifrån mina informanters bekräftelse på skolans 
icke-deltagande roll i deras utbildningsval, verkar Johanssons resultat rimliga. Mina 
informanter kan ses som ”vinnare” utifrån denna snedrekrytering, då de tagit sig till 
universitetet på annat sätt än via hjälp av skolan, bland annat genom uppmuntring 
från familj. Då mina informanter kommer från familjer både med akademisk 
bakgrund och utan, kan dock Johanssons tes om att barn till familjer utan bakgrund 
i högre studier får mindre information om universitetsstudier i skolan inte bekräftas 
utav mina informanter, då alla oavsett bakgrund vittnar om dålig information. En 
snedfördelning skulle ändå kunna förstås utifrån skolans uteblivna information. Då 
två av informanterna, som nedan kommer att beröras utförligare, upplever sina 
fäders högre utbildningar som relevanta för sina egna val, kan det antas att 
utebliven information i skolan kompenseras med information hemifrån, vilken 
utifrån mina informanter är mer aktiv för de två från familjer med akademisk 
bakgrund.  

De kvinnliga informanternas föräldrar har inte akademisk bakgrund, vilket kan 
ge indikationer om att det inte nödvändigtvis är familjens bakgrund som påverkar 
valet att studera. Samtidigt antyder de båda manliga informanterna att en viss 
påverkan ändå skett från föräldrar.  De berättar båda om uppmuntran framför allt 
från fäderna som har akademisk utbildning respektive gymnasieingenjörsutbildning 
och påstår att studievalet hela tiden varit självklart. 

Det har aldrig funnits nåt alternativ till att lyckas utan att… jag tror inte det 
existerar, lyckas utan att studera på universitetet, om jag pratar från min 
omkrets. Där har det alltid varit ’ska du lyckas så ska du plugga’, det finns inte 
annat. Hossein 

Jag har alltid vetat att jag ska bli civilingenjör… så det var bara liksom 
naturligt… Pappa var gymnasieingenjör, som va fyraårig, o sen har han jobbat 
som det så det är ju därifrån jag har fått det antar jag. Johan 

Detta självklara val anknyter de båda till sin familjebakgrund och framför allt 
fäderna. Ingen av mödrarna till dessa informanter har akademisk utbildning, och en 
                                           
91 Johansson, Kerstin, Bli vuxen i arbetarstad. Fem ungdomar berättar om skola, arbete och det egna livet (Linköping: 

doktorsavhandling, 2003), s. 92-96. 
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av dem beskrivs vara negativt inställd till skolan i stort på grund av egna negativa 
erfarenheter. Johan berättar även att han alltid upplevt sig opåverkad av båda sina 
föräldrar, men när han för ett år sen tog ett studieuppehåll upplevde han sin far 
som väldigt orolig över om han inte skulle fullfölja sin civilingenjörsutbildning. 
Detta ledde till att Johan reflekterade över faderns inverkan på sitt eget studieval. 
Samtidigt säger han att hans far alltid har uppmuntrat honom att göra vad han vill, 
och motsäger sig på så hans påverkan. Han menar också att valet alltid varit 
naturligt, även om han nu inte är så intresserad av att bli civilingenjör längre. 
Upplevelsen av ett naturligt val tolkar jag som en kännedom om yrkestiteln, att dess 
innebörd har varit känd av individen sedan länge och/eller att en uppmuntran 
utifrån skett. Det ”naturliga valet” kan även vara en uppmuntran eller personlig 
relatering till genusidentiteter. Då det finns traditionella föreställningar kring 
manligt och kvinnligt inom olika discipliner, där naturvetenskapen förknippas med 
manlighet kan det få betydelse för individuella kvinnor och män i deras privata 
genusskapande.92 Utifrån ett identifikationsperspektiv är det svårare att identifiera 
sig med ett ämne och ett yrkesområde som inte erbjuder genusmässig bekräftelse, 
och därmed underlättar ett utbildningsval som styrker genusidentiteten.   

Hossein berättar om positiv respons när han berättade om programmet han 
skulle läsa, vilket också pekar på att yttre uppmuntring har relevans. Hossein talar 
också om ett naturligt val, men framför allt i valet att börja studera. I citatet tidigare 
i kapitlet beskriver han hur han inte har sett något annat alternativ för sin framtid 
och att hans föräldrar hela tiden förväntat sig det av honom. Hans far och 
farbröder är alla akademiker, medan hans mor gifte sig tidigt, vilket han ser som en 
anledning till att hon inte fortsatte studera. Även de flesta av farbrödernas fruar har 
inte läst på akademisk nivå. Utifrån detta skulle förväntningarna på Hossein vad 
gäller högre studier även kunna ses som ett led av genusförväntningar. Hossein 
anknyter själv även sitt val att studera till en kulturell diskurs. Han menar att i den 
kultur han kommer ifrån är yrkestiteln väldigt viktig för status i samhället och i 
familjen, vilket gjorde att han först sökte till tandläkare, men valde om då han inte 
kom in. Valet av högre studier skulle kunna perspektiveras mer utifrån en 
intersektionell infallsvinkel, där kön, klass och etnicitet i en multidimensionell 
konstruktion samverkar,93 men av utrymmesskäl fokuserar denna analys framför 
allt på genus. Maria talar också om att valet att börja studera har varit naturligt och 
att hon alltid vetat att hon skulle göra det. Utifrån det faktum att hennes föräldrar 
inte är akademiker, kan visas att inverkan kommer från flera håll och att många 

                                           
92 Elvin-Nowak, Ylva, ”Det objektiva könet” i Elvin-Nowak, Ylva & Thomsson, Heléne Att göra kön (Stockholm: 
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faktorer är relevanta i valsituationen. En studieuppmuntran från skolan kan vara ett 
exempel.  

Framtidsutsikterna uppges vara av större vikt än intresse för ämnena i 
programmen. Johan menar dock att han alltid varit intresserad av teknik, men 
poängterar även han framtiden som en viktig del av hans programval. Samtliga 
anger att tron att utbildningen ska generera ett bra jobb har varit av stor vikt i valet.  

 Jag kände väl det att civilingenjör är ganska schysst; bra framtidsutsikter, bra 
betalt o… det verkade bra. Maria 

Maria påpekar också att hon har varit intresserad av att läsa något mer humanistiskt 
ämne, men ställer sig kritisk till om hon skulle få något jobb utav det och nämner 
studieskulderna som en stor anledning till att vara framtidsorienterad i valet av 
utbildning. Anna studerar ett tekniskt basår för att kunna läsa vidare till att bli 
agronom, vilket också tyder på en planering inför framtiden.  Ekonomi och ett 
utvecklande jobb verkar som viktiga faktorer i valet av utbildning hos samtliga. De 
båda kvinnliga informanterna har avvikit från förväntade utbildningsval utifrån 
genus och även utifrån klass med utgångspunkt i definitionen att deras föräldrar 
inte har akademisk bakgrund. Vad som påverkat dem att välja riktning 
framkommer inte av intervjuerna, förmodligen spelar en rad faktorer in. Maria 
berättade i intervjun att det inte var så många som visste vad civilingenjör var när 
hon berättade för omgivningen vad hon skulle börja studera, vilket tyder på ett 
självständigt och aktivt val. Även andra faktorer nämns av informanterna ha spelat 
en mindre men ändå inte helt obetydlig roll i valet av studier, exempelvis regional 
placering och möjligheter till att skaffa bostad. 

Förutsättningar under studietiden 
Informanterna upplever inte att studenter vid universitetets olika bakgrunder skulle 
ge skilda förutsättningar. 

I grund och botten, vi är väl ganska lika ändå liksom. Det är väl ingen sådär 
som sticker ut. Alla är ju lika framför läraren, det är ju ingen som utmärker sig 
eller nånting sånt. Anna 

Anna menar att alla har samma möjligheter att klara av programmet. Johan säger 
också att det är väldigt tydliga regler och att det aldrig förekommer någon orättvisa. 
Samtidigt säger han att om det är någon som har gått i flera år och inte klarat vissa 
kurser kan de kanske få lite positiv särbehandling.  Johan menar att en anledning till 
att han upplever att alla har liknande förutsättningar också beror på att de han 
känner till i sin klass kommer från en liknande social bakgrund och på så vis har 
samma möjligheter att tillägna sig studierna. 
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Alla har ju liksom nån familjemedlem som, antingen storebror eller storasyster 
pluggar, eller så är det att mamma eller pappa har pluggat liksom. Så det känns 
som att… Jag kan inte komma på nån som inte har några andra akademiska i 
sin familj liksom. Johan 

Enligt Johan beror alltså de liknande förutsättningarna på att de flesta kommer från 
samma samhällsklass. Den tendens han tar upp där barn från akademikerfamiljer är 
överrepresenterade på universitetet kan tyda på olika möjligheter i praktiken inför 
en högre utbildning. Maria och Hossein tycker sig inte direkt se att olika individer 
skulle ha olika förutsättningar, men det framkommer dock längre fram i 
intervjuerna att de upplevt att människor på olika sätt och av olika anledningar haft 
olika möjligheter under programmets gång. Hossein menar att 
gymnasieprogrammen är lokalt utformade och på så vis sker en regional uppdelning 
där några har bättre förutsättningar än andra. Att matematiknivån skiljer sig mycket 
mellan skolor säger han bidrar till att några får det svårare än andra. Maria berättar 
att de manliga studenterna i hennes klass upplever att tjejerna får mer lärarhjälp. 
Hon ville inte helt utesluta att så verkligen är fallet, men menar att det är för att de 
ser till att få hjälp och att ambitionsnivån är högre hos kvinnorna än hos männen i 
hennes klass. Hossein berättar också att han upplevt att en lärare ger tjejerna mer 
uppmärksamhet. 

Speciellt från en lärare, eftersom tjejerna är så få inom tekniska utbildningar, så 
blir de faktiskt… de utmärker sig mer. Och jag vet att en av lärarna verkligen 
försöker lyfta fram dem. Pusha på dem, så att de inte själva tror att de är 
medelmåttor… Det tycker jag är bra. För att jag menar det är alltid killar o 
killar som har med teknik att göra så då kanske de förutsätter själva omedvetet 
att de är så att säga gäster inom det här området. ’Vi är inte etablerade’, jag tror 
de måste sluta se sig själva som det. Hossein 

Med detta kan det antas att han menar att de kvinnliga studenterna som är i 
minoritet upplever ett utanförskap. Detta utanförskap menar han är något delvis 
frambringat eller förstärkt av de kvinnliga studenterna själva, då han säger att de 
måste sluta se sig själva som utanför. Till skillnad från det informanterna berättar 
om kvinnliga fördelar, upplevde jag dock under min observation av en föreläsning 
att föreläsaren hade sitt största fokus mot ett hörn där det satt en grupp manliga 
studenter. Detta kan vara en tillfällighet, men ett upprepat fokus under hela 
föreläsningen kunde dock observeras. Anledningen till detta däremot går inte att 
säkerställa. Just dessa elever i föreläsarens blickfång kanske tidigare har presterat 
bra, eller så kan föreläsaren ha upplevt ett obehag av att jag satt och observerade på 
andra sidan salen. Interaktionen mellan föreläsare och studenter präglades inte av 
något direkt mönster, men det var flest kvinnliga studenter som svarade på frågor. 
Spontana frågor till föreläsaren eller frågor om förtydliganden kom dock enbart 
från manliga studenter. Denna fördelning av frågor kan vara ett led av 
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genusmönster från tidigare skolgång, där flickor uppmuntras vara duktiga och räcka 
upp handen och pojkar uppmuntras att ta för sig. Enligt Ylva Elvin-Nowak och 
Calle Jacobsson tenderar mäns socialiseringsmönster och genusidentiteter att passa 
bättre för klassrumsoffentligheten än kvinnornas.94 Männen är mer inriktade på att 
utmana lärarens auktoritet och ta en plats i makthierarkin, medan kvinnor verkar 
mer inriktade på att upprätta en relation till läraren. Flickor får även generellt 
enklare frågor och uppmuntras till lärarberoende, medan pojkar uppmanas till 
självständighet i problemlösandet.95  

Att de manliga studenterna i Marias klass upplever att de kvinnliga studenterna 
får mer uppmärksamhet skulle kunna bero på att så faktiskt är fallet och en 
medveten eller omedveten strategi av lärarna för att lyfta fram de i försök att 
förändra genusstrukturen. Det skulle också kunna vara så att den upplevelse de 
manliga studenterna har, inte härstammar ur en egentlig särbehandling utan att de 
kvinnliga studenterna är färre och därmed mer utmärkande. Om så är fallet skulle 
upplevelsen av negativ särbehandling hos männen kunna vara på grund av att de är 
vana att ta mer plats och på så vis upplever att tjejerna får mer hjälp fast det i själva 
verket inte är så. Elvin-Nowak har utfört forskningsstudier kring kvinnor och 
matematik där hon menar sig kunnat utröna relevansen av genus. I ett 
forskningsprojekt hon deltog i 1992-1993 utfördes en indelning i studentgrupper i 
lika stort antal män som kvinnor inom en manligt dominerad disciplin.96 Några 
grupper blev därmed helt utan kvinnor. Resultatet blev att kvinnorna klagade då de 
upplevde att det var en dominans av kvinnor i grupperna, fast det i själva verket var 
hälften män och hälften kvinnor. Några av de tyckte även synd om de manliga 
studenterna i de enkönade grupperna och menade att tjejerna skulle dela upp sig för 
att ”räcka” till alla grupper. De manliga studenterna i de enkönade grupperna blev 
väldigt upprörda och menade att män har rätt att umgås med kvinnor på dagtid. I 
Kvinnor i matematiken hänvisas även till en studie av Gunilla Molloy, som i sin 
yrkesroll som högstadielärare konsekvent gav varannan fråga till flickorna och 
varannan till pojkarna, vilket mötte stort motstånd då eleverna av båda genus 
upplevde att tjejerna pratade hela tiden.97 Detta kan visa på genussystemets 
funktion där män, överallt men framför allt inom manliga arenor, får och förväntas 
ta mer plats. Kvinnors närvaro, om den så bara är lika stor som den manliga, 
upplevs därmed som överväldigande majoritet. Kvinnornas försök i Elvin-Nowaks 
studie att rätta till situationen och dela upp sig för killarna visar också på processen 
att följa genuskontrakten där kvinnor förväntas vara tillgängliga för män. 

                                           
94 Jacobsson, Calle & Elvin-Nowak, Ylva, Kvinnor i matematiken. Ett trevligt inslag eller på lika villkor? (Stockholm: Rådet 
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Krav på sig själv och på utbildningen 
Anna var osäker innan hon började utbildningen om hon skulle klara den, men 
tycker att det har fungerat bra. Hon säger att hon inte gick in med några 
förväntningar till skillnad från många andra tjejer som hon säger har haft för höga 
krav på sig själva. Kvinnliga studenters ambitionsnivå och krav på sig själva 
återkommer på flera ställen i intervjuerna. Hossein säger att tjejerna i genomsnitt är 
duktigare än killarna och att det är fler tjejer som avslutar sin utbildning i tid. Varför 
det är så har han inte reflekterat över. Maria nämner också hur tjejerna i hennes 
klass är mer ambitiösa än killarna, och att det procentuellt är fler tjejer, i förhållande 
till hur många de är, än killar som är engagerade i universitetsföreningar. Anna 
berättar att många i hennes klass har höga krav på sig själva och speciellt tjejerna. 
Vad denna upplevda högre ambitions- och prestationsnivån bland kvinnliga 
studenter beror på skulle kunna vara en känsla av att behöva prestera bättre om de 
nu, som Hossein påpekar ovan, känner sig som gäster i en manlig domän. Maria 
berättar att det är färre och färre tjejer som söker tekniska utbildningar och att det 
kan vara så att tjejerna inte känner för att ta det steget eller känner till utbildningen 
över huvud taget. Utifrån detta styrks Hosseins påstående att tjejerna skulle uppleva 
sig som gäster, när Maria säger att kvinnor skulle ha mindre vetskap om 
utbildningens existens och att det för kvinnor skulle vara ett stort steg att börja 
studera på en mansdominerad utbildning. Den tekniska fakulteten beskrivs alltså av 
dessa två informanter som mer lättillgänglig för män, i alla fall utifrån kvinnors 
upplevelser av den. 

Inför framtiden är informanterna hoppfulla.  Anna tror att hon kommer att få 
ett jobb efter utbildningen. Maria känner sig också lugn inför att utbildningen ska 
generera i ett framtida jobb. Allra helst skulle hon vilja ha en trainee-plats, men 
säger att det är många sökande och väldigt svårt att få. Hossein säger att han inte 
vill bli någon ”Svensson”, utan måste ha ett jobb som är utvecklande. Samtidigt 
resonerar han kring att pengar också är viktigt och vet inte riktigt hur han skulle 
välja om det stod mellan ett utvecklande jobb och ett med hög lön. De krav han 
ställer på sin utbildning är att skaffa sig en grundbas, och förväntar sig bli 
vidareutbildad av framtida arbetsgivare i det företag han kommer att jobba på. 
Johan tycker också att utveckling, flexibilitet och pengar är viktigt. Han ser sin 
framtid helt i sina egna händer. Han tror inte att han kommer att hamna på ett 
företag, utan att han själv kommer att vidareutveckla någon idé och starta eget. Han 
säger sig framför allt tycka det är viktigt att kunna lägga upp sitt arbete själv och 
göra som han själv vill. Samtliga informanter pratar mer om de krav de sätter på sig 
själva, än vilka krav de har på utbildningen. Alla verkar ha inställningen att det är de 
själva som med aktiva val måste skapa sin framtid. Samtliga har därmed en väldigt 
individualiserad attityd, där krav ställs på sig själv och på andra som individer.  
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Genusskapande 
Den tekniska fakulteten är dominerad av män vad gäller i antal. Informanterna 
berättar även att antalet kvinnliga studenter markant har minskat de senaste åren. 
Maria tror att det bland annat kan handla om marknadsföring och att tjejer kanske 
inte är en, av dessa ämnen, intresserad målgrupp. Anna hänvisar till sin utbildnings 
kursplan där det uttrycks att en anledning till att hennes program finns är för att 
locka fler kvinnor till teknologiska fakulteten, men menar att hon själv var förvånad 
när hon läste det då hon inte upplevt någon effekt av detta. Hossein resonerar kring 
hur uppfostran kan påverka intresset för tekniska ämnen på olika sätt för tjejer och 
killar och menar att det är ett led som styr från familj och tidigare skolgång. Han 
funderar vidare och lägger in en särskiljande värdering på män och kvinnor vad 
gäller intresset för teknik och vetskapen om att de jobben genererar mer pengar 

Jag ville inte plugga tekniskt från början, jag ville plugga någonting helt annat. 
Men ändå så valde jag tekniskt i slutändan. Kanske för att killar tänker mer, 
killar är ju teknikintresserade, de vet… att det finns pengar där. Jobben 
genererar mer pengar… och därför söker man sig dit. Hossein 

Enligt honom innebär det att kvinnor antingen inte har det intresset av pengar eller 
kunskapen och förmågan att göra kopplingen mellan teknikjobb och pengar. 
Hossein har även en genusföreställning att kvinnor kan vara mer modemedvetna 
och hänger med mer i trender än vad killar gör, och att det kanske skulle påverka 
att tjejer inte väljer utbildningar som är inte är ”inne”.  

Samtliga informanter talar om att det inte spelar någon roll om man är kvinna 
eller man på universitetet, samtidigt umgås alla fyra mest med individer av samma 
genus på universitetet.  

Jag umgås mest med tjejerna. Vi är ju ett gäng som hänger ihop hela tiden. Vi 
sitter nästan ihop. (fniss) […] det faller sig naturligt att det blir vi som drar 
omkring. Men det händer ju också att grabbarna är med. Maria 

Under mina observationer i studierum samt på rasten under föreläsningen jag 
observerade såg jag att studenterna framför allt umgicks med och placerade sig 
tillsammans med andra av samma genus. Maria säger att det faller sig naturligt att 
umgås mycket med tjejerna i hennes klass och är även engagerad i en tjejförening i 
sin fakultet. Hon menar att hon inte haft något behov av att söka sig dit, att det 
mer är som en kul grej. Syftet är dock att tjejerna ska känna gemenskap, och Maria 
säger att även om det inte behövs kan det vara bra för exempelvis en tjej som är 
ensam i sin klass att känna att hon har tjejkompisar på universitetet också. Även om 
genus inte sägs spela någon roll, placerar sig studenterna med individer av samma 
genus och gör på så vis en åtskillnad. Att en tjej som går med enbart killar i sin klass 
skulle behöva ha tjejkompisar också, bekräftar att studenter har föreställningar om 
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genusskillnader. Maria berättar att de i tjejföreningen hittar på roliga saker och saker 
som kan vara nyttiga utifrån vad de studerar, men också ”nyttiga saker för tjejer”, 
som till exempel en självförsvarskurs. Med detta gör hon åtskillnad utifrån genus 
och lägger en värdering i vad som är bra för tjejer och vad som är bra för killar. 
Hossein säger att han inte riktigt vet vad de teknologiska tjejföreningarna gör, men 
antar att de fikar och snackar. Då han inte vet, utan antar vad de gör läggs också en 
värdering i vad tjejer förväntas göra. Han tycker också att det är konstigt att de ska 
känna sig utanför gemenskapen eller ha det svårare på något sätt. Johan säger sig 
uppleva sig utesluten av tjejföreningarna. Han tycker det är bra att de finns och 
skapar gemenskap men vill att killar också ska vara välkomna.  

Det känns som man borde kunna ha en tjejförening och verka för tjejer fast 
när man fixar nånting kan man ändå liksom låta killar komma om de kommer o 
frågar om de får komma. Så är det inte. Det är tråkigt. Det är ju ett gott uppsåt 
från början men det blir fel ibland. Alltså det är ju bra att de finns också så 
att…det är ju bara killar på utbildningen. Så att de ska få lära känna varandra. 
Och det är ju det man blir lite avundsjuk på. För alla tjejer känner varandra. 
Johan 

Han har en kompis som startat manliga föreningen som han själv inte är medlem i, 
där de enligt honom sitter och diskuterar, men han tror inte att tjejföreningarna är 
samma sak. Han påpekar att tjejer han känner som varit med i en teknologisk 
tjejförening har tyckt att det varit lite för ”flickigt” och kan på så vis förstärka 
föreställningar kring kvinnligt genus. 

Av föreläsarna på tekniska fakulteten är majoriteten män. Anna talar om att det 
är en ganska homogen grupp av manliga föreläsare i relativt samma ålderskategori. 
Johan berättar att han blev helt ställd första gången han hade en kvinnlig föreläsare, 
och med detta kan det antas att förvåningen är ett tecken på att något avvek från 
det normala. Vidare säger han att han är van nu för att han ändå har ganska många 
kvinnliga lärare.  

I föreläsningssalen upplever de manliga informanterna att det inte är någon 
speciell uppdelning mellan kvinnor och män. Maria säger också att det inte är 
någon större skillnad, men att killarna kanske är lite stökigare ibland. 

Det känns som att det inte är nån större skillnad, fast visserligen, en del 
grabbar är väldigt stökiga o har svårt att va tysta när det är lektion och sådär. 
Det kanske tjejerna är lite bättre på… men det händer att vi sitter och pratar 
också. Så att det finns väl ingen direkt skillnad nu. Det är att man kommit upp 
till en nivå, det här är ju faktiskt nåt man betalar för att vara här, o alla är ju 
intresserade av att lära sig egentligen. Även om koncentrationen brister lite då 
och då… Maria 

Anna tycker sig kunna utröna en viss skillnad; 
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Det är så typiskt indelat. Längst bak sitter coola killarna liksom. De sitter längst 
bak, o det ska va tuffa killarna liksom. Sen längst fram sitter de duktiga tjejerna. 
O nånstans i mitten sitter vi… liksom… det är verkligen så indelat. Anna 

Dessa upplevda skillnader kan vara tecken på hur genusförväntningar tar sig uttryck 
och hur män och kvinnor socialiseras in på olika sätt i klassrumssituationen. Maria 
menar först att killarna kan vara lite stökigare, men slätar sedan över genom att 
påpeka att tjejerna faktiskt också pratar. Hon påpekar att det inte är någon skillnad i 
den nivå hon har kommit till vilket kan syfta till att det varit större uppdelning i 
genusroller inom tidigare skolgång. Anna lägger in värderingar om egenskaper hos 
vissa tjej- och killgrupper och menar på att det finns en tydlig rollfördelning i 
klassrumspositioneringen.  

Maskulinisering och feminisering av ord 
Informanterna visar tecken på att lägga in maskulina och feminina värderingar i 
vissa ord och ämnen. Detta kan visa på vilka föreställningar de har om vad som är 
kvinnligt och vad som är manligt. Inom symbolisk interaktionism understryks 
språkets oerhörda betydelse för människan som social varelse och förklaras som en 
förutsättning för symboliseringsförmågan.98 Ord innehåller enligt detta inte i sig 
själva någon mening, och fylls med mening först i interaktionen mellan två eller 
flera individer. Utifrån hur informanterna uttrycker sig språkligt kan därmed deras 
förståelsemönster av världen visas genom vilken mening de lägger i sina ord och 
uttryck. Maria berättar att hon tror att det på andra högskolor kan vara lite mer 
”grabbig attityd” för att det där hon studerar är lite mer ”mjuka” 
civilingenjörsutbildningar. En ”grabbig attityd” är alltså motsvarigheten till det 
”mjuka” som då kan tolkas vara en ”kvinnlig attityd”. Hon menar att på högskolor 
där de har inriktning maskin till exempel blir väldigt ”typiskt grabbiga” och har en 
annan attityd än vad hon upplever att det är på hennes universitet.  Johan värderar 
också olika ingenjörsutbildningar utifrån hur han upplever att andra bedömer 
utbildningen. Han menar att de flesta inte ser de nyare civilingenjörsutbildningarna 
som riktig ingenjörsteknik, utan att de maskintekniska traditionella utbildningarna 
värderas högre. Anna använder också termen ”mjuk” när hon ska beskriva vad som 
är kvinnligt. Hon tror att en av anledningarna till att det inte är så många tjejer som 
läser på teknologiska fakulteten kan vara att det finns andra saker som verkar lite 
”mjukare” och att matte skulle vara ett ”hårt” ämne. 

Framför allt tror jag inte att det är så många [tjejer] som vill läsa, varken 
naturvetenskap eller teknologi, därför det finns så mycket annat som verkar så 
mycket bättre. Eller lite mjukare kanske. Det är nog många som skräms av att 
sitta och räkna matte. Det är ju ganska hårda ämnen liksom. Anna 

                                           
98 Månsson, Per, (red), Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teorier (Stockholm: Prisma, 2003), s. 153, 157-158. 
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När Maria pratar om manliga och kvinnliga studenter använder hon termer som 
”tjejerna” och ”grabbarna” eller ”karlarna”. ”Kille”, som vanligtvis används som 
motsatsen till ”tjej”, används inte. ”Grabbar” och ”karlar” kan tendera att nyansera 
mer tyngd och dominans i förhållande till termen ”tjejer”, vilket skulle kunna vara 
ett uttryck för en genusinordning. Detta skulle kunna vara en omedveten värdering 
eller så är det bara ett dialektalt uttryckssätt.  

Jämställdhetsuppfattning 
Samtliga informanter uttrycker en viss medvetenhet om genusmönster. Flera uttalar 
förklaringsmodeller som handlar om uppväxten till varför livsvalen tenderar att 
skilja sig mellan tjejer och killar.  

Min pappa till exempel han tog med mig och köpte moppe som han var nere 
och hjälpte mig med, men när min lillasyster köpte moppe var det inte alls 
samma grej så,  och det är väldigt… Det måste vara svårt som tjej om ens 
mamma är sjuksköterska och alla ens mammas väninnor och alla man känner 
gör nåt sånt liksom, vårdyrken. Då kanske man inte hoppar på liksom och blir 
ingenjör.  Johan 

Johan uttrycker i detta citat att vi socialiseras till våra könsidentiteter. Hossein tror 
också att det ligger mycket i uppfostran vad man skapar för intressen och att det är 
ett led av familj och skola som under hela uppväxten styr. Anna har också 
reflekterat kring genus då hon menar att tjejföreningarna har uppstått utifrån ett 
syfte och berättar att hon har funderat på varför det är så få kvinnliga föreläsare. 

Vad gäller jämställdhet verkar det som att informanternas uppfattning om 
jämställdhet framför allt grundas i statistik och de utgår därmed från en kvantitativ 
förståelse. Detta syns till exempel i hur Maria beskriver varför hon anser att 
universitetet är jämställt. Hon menar att det är jämställt för att det i stort är lika 
många tjejer och killar som studerar där, vilket tyder på en statistisk 
jämställdhetsuppfattning. Att det är fler manliga föreläsare menar hon kanske skulle 
kunna vara en faktor som talar för att det inte skulle vara jämställt men menar att 
det är inget hon reagerat på. Även utifrån detta bedöms jämställdhet av Maria 
utifrån antal kvinnliga och manliga individer och visar på att uppfattningen om 
jämställdhet handlar om att vara lika många. Den jämna könsfördelningen säger 
dock inget om den kvalitativa jämställdheten, det vill säga att kvinnor och mäns 
kunskaper, åsikter och erfarenheter värderas likvärdigt där ingen makthierarki råder 
i tanke- och beteendemönster. Attityder och handlingar uppfattas alltså inte av 
informanterna som mått på jämställdhet respektive motsatsen, utan det är antalet 
som anses relevant. Johan tänker att fakulteten kanske är manlig på grund av att det 
är en majoritet av män som går där, men menar att universitetet ändå är jämställt 
och väldigt medvetet och könsneutralt. Hossein fäster, liksom Maria, jämställdheten 
till föreläsarnivå. 
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Jag har inte gått in på djupet vad som sker bakom väggarna. Vad som sägs i 
fikarummet hos lärarna. Men det är mest män som jobbar här. Hossein 

Maria berättar även att hon var förvånad när hon fick höra att de kvinnliga 
föreläsarna hade lägre löner än de manliga och menar att då kanske det inte är 
jämställt i alla fall. Hon pekar också på att det på andra civilingenjörsutbildningar 
kanske inte är jämställda för att det är mer ”grabbig attityd” i de mer ursprungliga 
ingenjörsutbildningarna. Utifrån detta ser ingen av informanterna universitetet som 
ojämställt utifrån deras situation, däremot kan de tillämpa ojämställdhet på något 
annat, t.ex. lärares olika löner eller andra ingenjörsutbildningar. Detta skulle kunna 
vara en handlingsstrategi för att inte uppleva sig själv som ett offer. Även om en 
individ innehar vetskapen om ojämställda och ojämlika maktordningar i samhället 
vill ingen se sig själv som en del av dessa eller drabbad av dem. Symbolisk 
interaktionism som teoribildning bygger på att vi ser oss själva genom ”den 
generaliserade andra”.99  I identitetsprocessen har vi behov av dikotomiska 
indelningar för att stärka självidentifikationen i relation till ”den andra”.  Genom att 
definiera ”den andra” bestämmer vi samtidigt ”det egna”, vilka och vad som 
inkluderas och exkluderas. Genom att applicera ojämställdhet på ”den andra” kan 
den egna situationen upplevas som jämställd.  

Jag hade nog den känslan innan att det va jämställt, men tydligen så kanske det 
inte riktigt är det på lärar- och föreläsarnivå. Ja, det känns, skolan och kårerna 
arbetar ju för att det ska kännas jämställt så att det nästan blir fånigt, när de har 
gjort om sångböckerna till nolle-p. så att inget ska kännas diskriminerande eller 
sexistiskt på något sätt. O att, det känns som att de varit lite för känsliga o 
tolkat in alldeles för mycket grejer för jag menar att lite tål ju folk, att det är lite 
skoj. Men det är ju jättebra att de har sorterat bort det allra grövsta. Maria 

Maria tycker, liksom Johan, att universitetet är väldigt aktiv i arbetet för 
jämställdhet och menar att det kan bli för mycket ibland. Hon tar även upp ett 
exempel för att definiera ojämställdhet där en student vid ett universitet hade skrivit 
ut sexistiska sånger på skolans datorer. Hon säger att hon inte upplevt något sådant, 
och att det var bra att det fick följder för att markera att ojämställdhet inte hör till 
någon del av samhället. Detta kan visa på att uppfattningen om vad som är jämställt 
inte relateras till vardagliga attityder och händelser, utan ställs i motsats till ytterliga 
och tydliga kränkningar. De jämställda sångböckerna utformade av universitetet 
som används ofta av studenter, menar Maria, är överdrivet jämställdhetsarbete. 
Däremot de sångtexter som skrivits ut av en enskild student och som uttalat 
innehöll extrema sexistiska sånger, upplever hon vara upprörande. Anna tycker att 
universitetet är jämställt, för att hon inte har upplevt motsatsen. De tre andra 
informanterna är mer övertygade i sin uppfattning om universitetet som jämställt. 
                                           
99 Asplund, Johan, (red), Sociologiska teorier. Studier i sociologins historia (Stockholm, 1972), s. 122, 125, 130-131, 135-136. 
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Hossein säger dock att han upplever det jämställt, men att han får höra att det inte 
skulle vara så av andra. Detta gör att han blir osäker på sin uppfattning, men menar 
att även om andra säger något annat tycker han ändå att det är jämställt. 
Informanterna upplever alltså att universitet i stort är jämställt, vilket kan innebära 
att universitetet är en institution där genus spelar mindre roll och är mer progressiv 
än andra organisationer i samhället. Det kan vara effekten av ett positivt 
jämställdhetsarbete om universitetet har varit så aktiva i detta som informanterna 
underrättar. Det skulle också kunna vara, som ovan nämnt, en handlingsstrategi för 
att förneka att man befinner sig i en underordnad ställning på grund av genus eller 
att man får fördelar på grund av sitt genus. 
  

Avslutning 
Inom den tekniska fakultet jag utfört mitt fältarbete på är männen kvantitativt i 
majoritet, vilket snarare är en regel än ett undantag på andra fakulteter inom samma 
disciplin. Ambitionen med lagstadgar om lika rättigheter till universitetsstudier 
fungerar därmed inte fullt ut i praktiken då en differentiering utifrån genus sker 
redan i valet av högre studier. Socialisering till våra genusidentiteter är en ständig 
process där varje ord och handling producerar och reproducerar genus. 
Informanterna menar att genus inte är av relevans för deras studier, dock är deras 
genusskapande ständigt närvarande i deras utsagor. Olika utbildningar benämns 
som ”mjuka” eller ”hårda” där den dikotomiska indelningen utgår ifrån en 
uppfattning om vad som är manligt respektive kvinnligt. Informanterna umgås 
mestadels med andra studenter av samma genus och en identifikationsrelatering 
sker därefter. Föreställningar om att det i en tjejförening ”fikas och snackas” 
bekräftar en förståelse där kvinnligt förknippas med en viss aktivitet. 
Informanternas vardag skildras utifrån en grundläggande kategorisering och 
förståelse av omvärlden i genustermer. 

Jämställdhet anses av informanterna vara något som präglar det universitetet de 
studerar vid, vilket kan tolkas positivt. Utifrån denna uppfattning bör dock en 
begreppsdefinition göras för att förstå vad studenterna menar med jämställdhet.  
Samtliga informanter förklarar jämställdhetsbegreppet på kvantitativ basis; ett jämt 
antal av kvinnligt och manligt genus innebär, enligt dem, jämställdhet. Då 
universitetet i stort upplevs inneha lika många kvinnor som män antas det att 
jämställdhet råder. I sammanhang där informanterna inte själva är närvarande eller 
ingår kan de dock se att kvinnor och män inte har samma möjligheter, då det 
politiskt inkorrekta appliceras på ”den Andre”, i detta fall i form av föreläsare, 
andra utbildningar och andra universitet. Vardagslivet, i informanternas fall 
universitetet, reflekteras inte heller som en arena där ojämställdhet kan praktiseras. 
Ytterligheter som grova kränkningar uppfattas som ojämställda, men inte 
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beteenden och attityder i det dagliga livet som placerar alla individer inom 
genusramar. Om vi skulle utgå till fullo ifrån den kvantitativa 
jämställdhetsförståelsen skulle den teknologiska fakulteten förstås som icke 
jämställd då det är fler män än kvinnor som studerar vid den. Att antalet kvinnor 
dessutom, enligt informanterna, har minskat de senast åren ligger inte i linje med 
föreställningar kring att jämställdhet är något som kommer med tiden eller ett 
komplett jämställdhetsarbete från universitetets sida. 

Informanterna upplever sig studera på samma villkor, men i deras skildringar 
framkommer föreställningar om hur de kvinnliga studenterna upplevs ta mer 
respektive få mer plats och uppmärksamhet. Som tidigare analyserats kan detta vara 
ett tecken på en positiv särbehandling för att främja en minoritetsgrupp. I så fall 
skulle ett kvinnligt genus ge ökade möjligheter inom universitetet. Om så är fallet är 
det förvånansvärt att det är en majoritet av män som senare doktorerar inom denna 
fakultet. Det är också motsägelsefullt att killarna upplevs vara aningen stökigare, 
men att tjejerna skulle ta mer plats och få mer hjälp. Detta skulle kunna vara ett 
tecken på ett grundläggande genussystem där den kvinnliga minoriteten i själva 
verket inte tar mer plats men där deras blotta närvaro upplevs dominant då båda 
genus internaliserat en genusordning där männen förväntas ta mer plats. Då 
kvinnorna upplevdes ha en mer lågmäld profil i klassrumsituationen kan det antas 
att det är ett område av många där genus konstitueras, vad som anses manligt 
respektive kvinnligt beteende skapas på så vis i studiesituationen liksom i många 
andra situationer. Enligt informanterna visar även de kvinnliga studenterna tecken 
på en hög ambitionsnivå och många klarar sig bättre än killarna. Detta skulle enligt 
förklaringsmodellen att tjejerna får mer hjälp kanske innebära att de får mer hjälp 
och på så vis klarar sig bättre. Om man istället utgår ifrån att det enbart upplevs 
som att tjejerna får mer hjälp fast det i själva verket inte är så skulle denna högre 
ambitionsnivå vara ett gensvar på den manliga dominansen där de måste kämpa än 
hårdare för att nå dit de vill. 

Informanterna har en utpräglat individualistisk syn på sina egna och andras 
handlingsmöjligheter. Detta tankemönster tyder på en utvecklingsriktning i attityder 
där vi uppmanas utgå ifrån allas lika möjligheter och den enskilde individens ansvar 
för sitt eget öde. Utifrån denna modell förstås samtliga studenter och 
föreläsare/lärare/professorer befinna sig i sina positioner som ett svar på egna 
kvalifikationer och egenskaper. Det blir ett projekt för både kvinnor och män inom 
genussystemets ramar att tolka varför en fakultet som till majoriteten består av män 
som ett uteslutande personligt val hos den enskilda kvinnan och mannen. På detta 
sätt osynliggörs manlig dominans i strukturen. Att de flesta som befinner sig i dessa 
positioner och därmed innehar dessa positiva egenskaper råkar vara män kan då ses 
som en märklig händelse.  
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Det är en provocerande tanke att genus skulle ha betydelse i en demokratisk 
stat, vars institutioner enligt lagboken ska bygga på lika medborgerliga principer för 
alla. Informanternas uppfattning om sitt universitet som jämställt och väldigt aktivt 
inom jämställdhetsarbetet ger en positiv bild som kan innebära frukten av ett 
långsiktigt arbete. Hur uppfattningar om genus genomsyrar deras tankemönster är 
dock tydligt, vilket gör det svårt för mig att tro att genus inte skulle spela någon roll 
alls. I genussystemets logik ingår en förståelse om föreställningar om manligt och 
kvinnligt som biologiskt befäst och en socialkonstruktionistisk reflektion skulle 
innebära ett brott mot genuskontraktet. Orättvisor utanför den egna sfären kan 
identifieras, men blir farligare ju närmare de kommer. Den lättaste 
handlingsstrategin är ett förnekande. Jämställt inom den tekniska fakulteten eller ej, 
utifrån min subjektiva upplevelse är den enda egentliga slutsats jag kan dra av detta 
fältarbete att genus inom den tekniska fakulteten har en inverkan på studenternas 
identiteter och livsvillkor där vardagslivet genomsyras av genusföreställningar 
influerade av övriga samhället.  
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Genusstrukturer i det offentliga stadsrummet  
Camilla Forsberg 

Inledning 
En kraftigt berusad kvinna med uppskattat 1-2 promille alkohol i kroppen, utsätts i 
sitt hem i Tumba under 2003 för våldtäkter av 7 olika män. Männen menar vid 
förhör att de inte bedömde att kvinnan på grund av alkoholen skulle ha befunnit sig 
i ett hjälplöst tillstånd.100  De frias både i tingsrätt och hovrätt. Slutligen frias de 
även i Högsta domstolen. Anledning: Det går inte att konstatera att kvinnan befann 
sig i ett hjälplöst tillstånd. Därmed förelåg inget brott. Ingen våldtäkt hade ägt 
rum.101  

En 13- årig flicka i Motala våldtas av 4 män under hösten 2004. Flera av 
männen häktas och döms till hårda straff i tingsrätten. Domen överklagas, och 
hovrätten sänker straffen markant, varav två av männen frias helt.102 Anledning: 
Flickan hade druckit sig själv berusad. Högsta domstolen vägrar senare att pröva 
fallet.103  

Den 1 april 2005 fick Sverige en utvidgad sexualbrottslag. Denna lag som kan 
sägas ha uppkommit med grund i den kritik som riktats mot en rad 
uppmärksammande våldtäktsdomar liknande fallen ovan. Tanken med den nya 
lagen är att det ska bli svårare att undgå straff, utifrån att fler situationer ska 
bedömas som våldtäkt. Detta för att styrka kvinnornas möjligheter att få lagen på 
sin sida.104  

En rad kritiska röster hörs i skrivande stund vad gäller mäns våld mot kvinnor, 
där våldtäkt är en del. Samtidigt publiceras en undersökning med resultatet att 3 av 
4 flickor i 15-16 årsåldern är rädda för att gå hem själva på kvällen.105 Mäns våld 
mot kvinnor är på olika sätt ett konstant inslag i nyheter och debatter i dagsläget. 
Många kräver en förändring av den rådande situationen idag. Piteå- upproret och 
talet om kollektiv skuld är några exempel på detta.  

Mitt huvudintresse i denna studie rör hur kvinnors livsvillkor och identiteter 
formas och problematiseras utifrån det rådande samhällsklimatet. Speciellt intresse 
har lagts vid att våldtäkter är en del av vårt samhälle. Vad detta kan betyda för 
kvinnor och deras vistelse i det offentliga är vad som kommer att diskuteras i denna 
studie.  

                                           
100 http://www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp?&a=248568, 2005-04-22. 
101 http://www.Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=262002, 2005-04-22. 
102 http://www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=362312, 2005-04-22. 
103 http://www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=376718, 2005-04-22. 
104 Grevholm, Erik m.fl., ”Våldtäkt – en kartläggning av polisanmälda våldtäkter”, Rapport 2005:7 (Edita Nordstedts AB, 

2005), s. 16.  
105 http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/11/jsp/Render.jsp?m=print&d=539, 2005-04-22.  

http://www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp?&a=248568
http://www.dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=262002
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ta del av kvinnors upplevelser av hotet att råka ut för 
våldsbrott, likt våldtäkt, då de rör sig i det offentliga stadsrummet nattetid. Följande 
kommer att vara sett ur ett genusperspektiv. Det jag vill studera är om, och i så fall 
hur, kvinnorna påverkas av detta hot. Jag vill också ta reda på vilka praktiska 
konsekvenser detta får för den vardagliga vistelsen i det offentliga nattetid. För att 
ge svar på detta utgår jag från observationer av kvinnors rörelsemönster i det 
offentliga, och ställer frågan varför kvinnorna väljer att röra sig på detta sätt. 
Dessutom intervjuer som baseras på följande frågeställningar:  

• Hur påverkas unga kvinnor av hotet av att råka ut för våldsbrott? 
• Vad är tryggt/otryggt? 

Metod och metodreflektion 
Datainsamlingen för denna studie genomförs med kvalitativa metoder, vilket i mitt 
fall innefattar observationer och intervjuer. Den analysmetod som använts i studien 
är grundad teori106. Jag har i observationerna haft ett så öppet förhållningssätt107 som 
möjligt, och nedtecknat det mesta som hänt på platserna. Min forskarroll har 
pendlat mellan bara observatör till deltagande observatör108. Eftersom mitt 
observationsfält kom att vara i det offentliga stadsrummet (utomhus) har platserna 
för observationsstudierna känts lättillgängliga. Väl på plats har jag inte informerat 
de personer som observerades. Detta skulle ha varit en ren omöjlighet då rörelsen 
av människor var konstant. Jag medhavde dock ett papper som, vid förfrågan, 
kunde styrka vem jag var och vad jag hade för avsikter med min närvaro på 
platsen/platserna. Det här tror jag för mina observationers del kan ha medfört att 
människorna agerade mer utifrån hur de vanligtvis gör då de inte var medvetna om 
att de observerades. Jag blev dock vid några tillfällen uppmärksammad och avslöjad 
i min forskarroll, men flertalet människor verkade inte reflektera kring min närvaro. 

I mina intervjuer har jag sedan försökt att få situationen att för informanternas 
del kännas avslappnad. Jag ville också försöka få dem att känna att det var de som 
styrde intervjuerna. En intervju är alltid ett samspel mellan forskare och informant, 
således har säkerligen min forskarroll påverkat mer än vad jag är medveten om. I en 
utav mina intervjuer blev forskarrollen extra påtaglig, då informanten frågade mig 

                                           
106 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv.  (Stockholm: Liber, 2003). 
107 Anselm, Strauss & Corbin, Juliet, Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory 

(Thousand Oaks, Calif: SAGE, cop, 1998), s. 5ff. 
107 Kaiser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 78 ff. 
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om svaren hon angav var rätt. Detta indikerar på att min forskarroll fick henne att 
vilja svara på rätt sätt, utifrån vad hon trodde att jag ville ha för svar. En intervju är 
för mig en mycket konstlad situation. Det som informanterna har beskrivit och sagt 
i intervjuerna behöver inte vara vad de egentligen tycker, vilket kan vara viktigt att 
ha i åtanke. På grund av detta kan jag endast återberätta vad som sagts i 
intervjuerna, men ha i minne att min forskarroll givetvis varit med och formulerat 
svaren i och med min närvaro.  

Förankring på fält  

Observationer 
Insamlingen av mitt empiriska material påbörjades genom utförandet av 
observationsstudier. Dessa blev för mig aktuellt knutna till det offentliga 
stadsrummet då fokus för studien avser att skildra unga kvinnor rörelsemönster 
och huruvida ett generellt sådant förekommer nattetid. I mitt valda observationsfält 
gavs jag möjlighet att på nära håll få insyn i kvinnors ”normala” rörelse- och 
beteendemönster. Utifrån observationsstudierna tyckte jag mig således skönja ett 
mönster i hur unga kvinnor rör sig i det offentliga. De rör sig nästan alltid med 
någon, de blir i större utsträckning än killar upphämtade, tar taxi och väntar på 
varandra. En annan iakttagelse är att det manliga verkar dominera i det offentliga, 
de tar mest plats, bestämmer och får även agera ”stöttepelare” för många kvinnor.  
I mina observationer fick jag material som väckte frågeställningar och således fick 
verka som underlag för vidare studier i form av intervjuer. 

Intervjuer 
Den målgrupp som valdes för studien är unga kvinnor mellan 18-30 år. Denna 
kategori valdes utifrån mina observationsstudier då denna grupp visade sig vara den 
mest aktiva i det offentliga nattetid. Att jag enbart valde att intervjua kvinnor beror 
på att jag ville undersöka det offentliga stadsrummet ur ett genusperspektiv med 
grund i vilka upplevelser kvinnor har av vistelsen där. Den faktiska åldern på mina 
informanter kom sedan att vara kvinnor i åldern 20-24. Jag har i studien genomfört 
4 stycken enskilda intervjuer varav alla fyra intervjuer har transkriberats. Jag har i 
förväg formulerat ett frågeformulär med utgångspunkt i mina observationer. Detta 
frågeformulär har dock inte alltid använts och/eller efterföljts.  I mina intervjuer 
har jag försökt att ha ett så öppet förhållningssätt som möjligt där informanten fått 
komma till tals. Min tanke var att ställa frågor som inte klart avslöjade mitt ändamål 
för att inte styra intervjun så mycket. Jag eftersträvade att intervjusituationerna mer 
skulle likna ett samtal. Efter varje intervju har nya frågor tillkommit, varvid mitt 
frågeformulär har strukturerats om inför varje ny intervju. Tre av intervjuerna har 
gjorts i ett grupprum i universitetsmiljö och en gjordes på ett café. Intervjun som 
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gjordes på cafét gick bra, dock kan detta val av plats ha hämmat informanten i 
hennes svar då andra människor befann sig i närheten. Samtidigt var det på 
informantens begäran som denna plats valdes, så därmed borde hon ha känt sig 
trygg och bekväm att intervjuas i denna miljö. Vi satt så avskilt som möjligt. Övriga 
intervjuer i grupprum i universitetsmiljö, kändes för mig bekväma. Då ingen av 
informanterna uttryckligen hade något emot denna plats så såg jag ingen anledning 
till att inte vistas där. Däremot kan jag i efterhand tänka att detta val av plats kan ha 
fått informanterna att än mer känna av min forskarroll. Detta eftersom denna miljö 
räknas som en för mig hemmastad miljö.  

Jag har kommit i kontakt med informanterna genom bekanta till mig och det 
har varit relativt lätt att få tag på dessa. Intervjuerna har mestadels fungerat bra, alla 
informanter har varit väldigt engagerade och pratglada. Min efterföljande 
uppfattning är att informanterna varit de styrande vid intervjuerna. 

Kort presentation av informanter 
Mina informanter är alla obekanta för varandra och har till vardags olika slags 
sysselsättningar. Anna är 20 och arbetar på ett stort företag. Josefin är 21 (snart 22) 
och studerar för tillfället en fristående kurs vid ett universitet. Maria är 23 och är 
timanställd vid ett företag. Ebba är 20 (snart 21) och studerar sedan ett och ett 
halvt år på ett program vid ett universitet. Alla informanterna har bott i samma 
medelstora svenska stad, varav Josefin är den av informanterna som för tillfället är 
bosatt på annan ort. 
  

Analys  
Min utgångspunkt i studien har varit att utifrån observationsstudierna tillägna mig 
empiri att bygga vidare på i intervjuerna. Då alla observationsstudier inte haft 
likvärdig kvalitet, har jag valt att fokusera på den av de observationsstudier som gett 
mest empiri. Nedan följer således ett kort utdrag ifrån denna observation som 
introduktion till analysen. 
Klockan är 01:33, det är mörkt och kallt ute, det snöar lite lätt.  Ändock väljer jag att slå mig 
ner på ett cykelställ där jag har överblick över större delar av området. Jag tar fram ett litet 
anteckningsblock och lägger det i knäet. Jag placerar mig själv en bit ifrån ingången till 
nattklubben för att lättare överskåda det som sker på platsen. Det är mycket rörelse av folk hela 
tiden. På min högra sida står två korvvagnar vilket gör att det konstant luktar korv. Till vänster 
om mig passerar ett antal bilar på gatan, taxibilar, svarttaxibilar och bilar som hämtar upp 
ungdomar från nattklubben. Flest tjejer blir upphämtade noterar jag. Det snöar lite lätt. Ett stort 
gäng av människor står utanför ingången till nattklubben. Massor av människor går förbi mig, 
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på väg hem troligtvis. En del går ensamma, en del i ett helt gäng, en del med en pojkvän/flickvän. 
En full tjej leds iväg av en kille, hon ramlar, en bil kommer och hämtar henne. Killen går 
tillbaka in på nattklubben.  Stämningen börjar bli rätt stökig nu, polisen kommer hit och får ta 
hand om någon kille som druckit för mycket alkohol. Några killar börjar bråka framför mig, 
polisen kommer igen. Det är mycket mobiltelefoner i rörelse, många ringer efter någon som kan 
hämta upp dem. Framförallt tjejer lägger jag märke till. En full tjej sätter sig framför mig på 
marken. Hon ber förbipassande om att få låna en mobiltelefon, men ingen lyssnar på henne eller 
verkar se henne. Nu kommer en ström av folk förbi. Ett gäng med killar går förbi.  Tjejerna går 
hemåt i par. Det slår mig att nästan ingen går ensam nu, inte tjejer i alla fall. Den fulla tjejen får 
låna en mobil nu. Polisen är här och omhändertar ytterligare en kille. Några blir upprörda och 
skriker glåpord till poliserna. Några killar slår sig ner bredvid mig och undrar vem jag är och vad 
jag gör. Jag berättar, en stund senare bestämmer jag mig för att avsluta min observation. Klockan 
är nu 03:22.(Sammanfattning av observationsstudie vid nattklubb 29/10-2004). 

Att leva med rädsla 
I intervjuerna har det framkommit att samtliga av mina informanter nästintill alltid 
bär på en inre rädsla när de befinner sig ensamma i det offentliga stadsrummet 
kvälls/nattetid. På frågan vad denna rädsla grundar sig i svarar de nästan enhetligt 
att de är rädda att råka ut för våldsbrott. Framförallt är det för överfallsvåldtäkter 
och när de befinner sig utomhus efter mörkrets inbrott som rädslan är störst. Ebba 
beskriver på frågan vad man är rädd för: 

Påhoppad överhuvudtaget men som tjej tror jag främst att det är våldtäkt 
alltså, ja och sen, visst det är klart man tänker på massor av rån och sånt 
där absolut, men främst så är det våldtäkt tror jag. 

Maria utrycker sig på följande sätt: 

Att bli våldtagen, och hålla på och bli indragen i en bil eller nåt sånt, det 
vanliga.  

Märk väl hur båda informanterna väljer att formulera sig. Både ger uttryck för en 
generell åsikt om en rädsla som verkar mer eller mindre vedertagen att leva med. 
Medan Maria kallar detta för ”det vanliga”, säger Ebba egentligen att det är på detta 
sätt som alla tjejer känner sig, alla tjejer upplever en rädsla inför att utsättas för 
våldtäkt. En tolkning av detta skulle kunna vara att rädslan för våldtäkt förväntas 
vara en del av kvinnors vardagliga liv, likt en del av deras identitet. Om detta skriver 
Carina Listerborn, hon menar att rädslan kan förstås ur två synvinklar. Dels med 
grund i en reell hotbild men också som ett uttryck för ett kulturellt inlärt 
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beteende.109 Detta skulle således innebära att kvinnor får lära sig att vara rädda i det 
offentliga. Alla informanterna har beskrivit hur föräldrar, pojkvänner och vänner 
varit noga med att påpeka och ifrågasätta hur de tar sig hem, och uttryckt en rädsla 
över att de emellanåt blivit tvungna att ta sig hem på egen hand. Detta ger en 
indikation på hur utbredd tanken om utsattheten i det offentliga är. Detta 
förtydligas än mer i Ebbas uttalande:  

Alltså jag tycker det är för jävligt att man ska behöva tänka på det men 
jag tror verkligen att man måste tänka på det, speciellt som ensam tjej. 

Uttalandet ovan är något som alla informanterna skulle instämma i då de upplever 
att hotet är så stort att rädslan måste tas i beaktande. Däremot känner samtliga 
informanter en irritation mot att de ”tvingas” ha denna rädsla i åtanke. 
Informanterna ger dock sken av att risken att drabbas av en överfallsvåldtäkt är 
stor. Ebba beskriver hur hon tror att dessa brott dessutom har ökat. 
Brottsförebyggande rådet som för statistik över antal begångna brott har i en 
nyligen publicerad kartläggning angett att det faktiska antalet våldtäkter kan ha ökat, 
men reserverat sig för att detta snarare kan tyda på att benägenheten att anmäla 
våldtäkter ökat.110 Om de har ökat skulle detta vara i väl överensstämmelse med 
Ebbas uppfattning.  

Vad som även innefattas i Ebbas uttalande och som är av intresse att lyfta fram 
är att detta ger en indikation på var och hur våldtäkterna begås, nämligen när man 
som ensam tjej rör sig i det offentliga stadsrummet nattetid. BRÅ menar istället att 
våldtäktssituationen ser annorlunda ut då de anger att endast 12 % av alla våldtäkter 
som begås är att räkna till överfallsvåldtäkter111. De menar vidare att brott 
begångna i en hemmiljö är vanligare, och att offer och gärningsman ofta är bekanta 
med varandra. BRÅ tror dessutom att mörkertalet för det egentliga antal våldtäkter 
som begås är stort, framförallt bland dem i hemmen.112

Ebba säger vid ett tillfälle i intervjun att de allra flesta våldtäkterna sker i 
hemmen. Hon kommer då på sig själv med att hennes bild av var förekomsten av 
våldtäkter sker, måhända är något snedvriden. Men istället för att revidera sin rädsla 
känner Ebba att det istället uppstår fler hot och fler tillfällen att känna sig rädd, 
nämligen både i det offentliga rummet och i hemmet. Josefin uttrycker likt Ebba 
också en medvetenhet om fenomenets förekomst när hon säger:  

Eller om man nu ska tänka på det. Det är ju större sannolikhet att det 
händer hemma.  

                                           
109 Listerborn, Carina, Trygg stad: diskurser om kvinnors rädsla i forskning och policyutveckling och lokal praktik (Göteborg: 

Chalmers tekniska högskola, 2002), s. 35. 
110 Grevholm, Erik m.fl., s. 28, 52.  
111 Ibid. s. 46.  
112 Ibid. s. 25 ff.  
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Trots medvetenheten minskar inte hennes rädsla när hon befinner sig i det 
offentliga. Viktigt att återknyta till är att det ändå föreligger en reell risk att utsättas 
för en våldtäkt i det offentliga. Även om risken inte är lika stor som informanterna 
ger sken av. Vad denna snedvridna uppfattning kan bero på kommer jag senare att 
återkomma till.   

Rädsla och dess platser  
Informanterna beskriver alla stereotypa platser i det offentliga som de betraktar 
mindre lämpliga att använda kvällstid/nattetid där otryggheten ofta gör sig påmind. 
Framförallt gäller detta när de går ensamma. Dessa platser är oftast parker, 
motionsslingor och ödsliga gator. Vad som förknippas med de angivna platserna är 
att hotet att råka ut för något generellt sätt bedöms vara mycket större här. Det 
som kännetecknar de otryggare platserna är i synnerhet dålig belysning och en 
avsaknad av andra människor. Anna säger:  

Man känner sig för osäker på för många ställen, hm, som vi pratade om 
förut det är för dålig belysning till exempel, på många ställen.  

Maria säger:  

Till exempel när jag går hem så är det bara varannan lampa som är 
upplyst, och när man går så känner man sig otrygg, så att jag vill ha mer 
lysen, så att ja ser överallt till exempel i buskar så att det inte ligger nån 
som vill mörda mig eller så.  

Den här rädslan medför en rad anpassningar från informanternas sida. För Maria 
har det vid vissa tillfällen inneburit att hon inte går ut överhuvudtaget. Hon har 
bedömt platsen som för farlig och inte velat försätta sig i en situation, hon själv 
anser är alldeles för riskabel. Vanligtvis innebär anpassningen för informanterna ett 
undvikande av dessa platser, Josefin säger: 

Jag skulle inte gå igenom de flesta parkerna eller runt vattenområdet. 
Även x- parken undviker jag att gå igenom. Berg undviker jag också. Det 
är lite svårt det där. Kan vara mysigt med mörkt också. Härligt att kolla 
på klar himmel liksom. Samtidigt är ljus en trygghetsfaktor. Det kan vara 
mörkt, men är det mycket folk kan jag känna mig trygg. 

Alla informanter har valt att anpassa sig efter sin rädsla vilket kan förstås i att de 
bedömer risken för våldtäkt som stor. Det här blir vid en jämförelse med tidigare 
uttalanden från Ebba och Josefin motsägelsefullt, då de båda skildrat att 
våldtäktssituationen vanligtvis ser annorlunda ut. Trots detta vidtar de ett speciellt 
rörelse- och beteendemönster med grund i rädslan. En tolkning av detta skulle ur 
ett genusperspektiv kunna vara att det offentliga stadsrummet är en plats för män. 
Om detta skriver Birgitta Andersson, och hon säger att platsen har en viktig roll i 
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(åter) skapandet av genusordningen. Det offentliga rummet är för Andersson en 
plats för män, och när kvinnor beträder det offentliga utsätts de för den manliga 
överordningen genom hot om våldtäkt, och våldtäkt. På så sätt säger Andersson att 
det går att bestämma vilka platser en kvinna har tillträde till, och när.113 Detta skulle 
således förklara informanternas anpassade rörelse- och beteendemönster. I min 
observation utanför nattklubben tyckte jag mig också se ett mönster i att det var 
männen som syntes och hördes mest. Detta skulle kunna förstås i teorin om att det 
offentliga är en plats för män.  

Trygghetsåtgärder mot rädsla  
I det inledande citerade utdraget från en av mina observationsstudier tyckte jag mig 
skönja ett mönster i de unga kvinnornas agerande. Detta utgjordes av att de i högre 
utsträckning än männen hade sällskap med någon annan hem, de gick nästan aldrig 
ensamma. De blev dessutom mycket oftare upphämtade i bil. Det här blev för mig 
ett mycket intressant fenomen vilket jag sedan i mina intervjuer på nytt har kommit 
i kontakt med. Mina informanter skulle beskriva ovanstående skeenden som ett sätt 
att tryggt ta sig hem. Detta genom att det för en själv minskar hotet för att bli utsatt 
av en överfallsvåldtäkt. Trygghet för informanterna i sammanhanget kantas av att 
de i första hand har sällskap med någon. Sällskapet beskrivs av informanterna vara 
den av de företeelser som skapar mest trygghet. Andra trygghetsskapande saker är 
rörelse av andra människor i anslutning till den plats de ämnar beträda, samt att 
belysningen är tillräckligt tillfredsställande, som ovan nämnts. Vid brister på detta, 
eller möjligtvis som en ytterligare försäkring mot hotet, finns det hos informanterna 
ett antal alternativa sätt att öka sin trygghet. Dessa sätt används främst då man är 
själv eller då man tvingas välja den ”olämpliga” vägen till trots. Jag har valt att kalla 
dessa för tillämpade trygghetsåtgärder. Åtgärderna är något alla informanterna använder 
sig utav, och karaktäriseras av sådant som löparskor, kniv, mobiltelefoner m.m. 
Dessa åtgärder har, förutom att stå för en ökad trygghet, även för avsikt att 
användas i självförsvar. Anna beskriver: 

Jag brukar faktiskt, om det är nattetid så brukar jag tänka på hur, och se 
självsäker och stark ut och så. För jag har varit på ganska många kurser i 
självförsvar och sådär, och det är ju liksom steg ett som man får lära sig, 
och se rak ut i ryggen , och, kommer du nära då gör du det på egen risk, 
och så, har jag mobilen i handen, sist jag gick hem från krogen så hade 
jag faktiskt 112 inslaget hela vägen. 

Anna fortsätter att berätta: 

                                           
113Andersson, Birgitta, Rädslans rum: Trygghetens rum- ett forskningsobjekt om kvinnors vistelse i trafikrummet (Stockholm: 

Vinnova, 2001), s. 26.  
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Den lilla kniven, ja den har jag ju. Den brukar jag ha när, jag vill ju inte 
att den ska synas liksom så jag håller handen knuten, och har den i 
handen liksom, så att ingen ska se. Men den känns bra att ha för jag har 
räknat ut att även om den inte är så vass och så stor, kan man ju, om nån 
skulle göra nånting, så kan man sticka dem på nåt ömtåligt ställe, som 
ansiktet eller halsen eller nåt.  

Josefin berättar: 

Jag försöker motverka det, att bli överfallen. Har min mobil framme, 
nycklar, kläder att springa i, jag står beredd att slå tillbaka. 

Ebba berättar om en händelse på högstadiet som fick henne att bli väldigt rädd, det 
var då hon beslutade sig för att börja skydda sig själv. Hon säger:  

Och då en gång när jag skulle ut en kväll efteråt, efter den här händelsen 
så tänkte jag, amen gud ska jag våga gå hem? Och då gick jag upp och 
letade fram en kniv hemma som jag hade i väskan när jag gick hem. Och 
det är ju också helt vansinnigt, jag skulle inte göra om det idag men för 
mig så var det tryggt då. Jag tänkte nog inte på konsekvenserna alls, för 
då tänkta jag bara, ja har en kniv och då blir det bra liksom om jag har 
det. Men herregud om det kommer en stark kille liksom till exempel, han 
tar kniven så har han kniven helt plötsligt det är ju helt vansinnigt. Men 
sen när jag kom på det liksom. För det var syrran, jag berättade det för 
syrran och hon bara, nej va fan, ta hårspray eller nånting. Så då hade jag 
hårspray, eftersom pepparspray och sånt där det får man ju inte tag på så 
himla lätt.  

Hon fortsätter: 

Och sen, ja när jag flyttade hit då så hade jag, så köpte jag ett 
överfallsalarm. Jag använde det i och för sig bara en gång, men jag köpte 
ett sånt i alla fall. Och sen, ja mobil, det är väldigt, väldigt vanligt, det 
händer ju nästan varje kväll att man går med mobilen liksom, och liksom 
bara låtsas prata med någon så här eller nånting. Det är skitfånigt. Eller så 
ringer man till mamma och säger ring upp, eller nånting. Men ja, det är 
väl det. Alltså jag tänker på sånt där väldigt mycket tror jag. Vad man 
skulle göra liksom, och sen har jag gått på kick-boxning och typ sånt där, 
och sen har jag gått på sån här överfallskurs, det fick vi i och för sig 
genom skolan på gymnasiet, nån sån här överfallskurs, alltså vad man ska 
säga, vad man ska göra om man blir överfallen.  

De tillämpade trygghetsåtgärderna skulle kanske kunna förstås som ett sätt för 
informanterna att inte låta rädslan/hotet ta kontrollen över deras liv. Det kan också 
vara ett sätt att, rent kognitivt, ta sig ett utrymme i det offentliga rummet, då detta 
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vanligtvis är en plats för män, enligt vad Birgitta Andersson anger.114 Det är 
intressant att alla informanter så självmant väljer att nyttja dessa olika strategier, då 
alla utom Ebba inte för någon nämnvärd reflektion.  Framförallt är det intressant 
då vissa utav dessa strategier ofta är noga genomtänkta och tillämpade långt innan 
de är avsedda att användas. Informanterna ger mer bestämt uttryck för att detta är 
något som förväntas av dem, förväntas av dem för att de är kvinnor. Detta ser jag 
som ett tydligt tecken på hur stor inverkan denna rädsla har i mina informanters 
vardagliga liv.  

Samhällssyn och massmedia 
I intervjuerna blev det aktuellt att mer grundligt ifrågasätta vari denna hotbild av 
överfallsvåldtäkter har sitt ursprung. Detta främst eftersom informanterna 
uttryckligen är inkonsekventa i sina uttalanden på detta område. Samtliga 
informanter har på denna förfrågan vittnat om ett samband mellan den 
massmediala nyhetsrapporteringen och deras rädsla. Både tidningar och tv räknas 
upp som starka påverkansfaktorer till rädslan. Ebba säger att hon blir avskräckt och 
medveten om de potentiella riskerna som föreligger genom massmediernas 
nyhetsrapportering. Detta anser hon är positivt då hon ibland annars skulle kunna 
bedöma en situation i det offentliga som ofarlig. Både Ebba och Maria diskuterar  
också programmet Efterlyst 115 och beskriver hur detta program ökat deras 
medvetenhet om brottslighet och därmed förstärkt deras rädsla. Josefin och Anna 
är något mer kritiska till massmedia när de påpekar att dessa medvetet gör ett 
subjektivt urval av de brott som redovisas. Detta menar de har inneburit att de 
mest uppseendeväckande våldtäkterna prioriteras framför andra våldtäkter. Det här 
tror informanterna beror på en slags gradering av våldtäkter där de mest 
sensationella våldtäkterna, då oftast överfallsvåldtäkter i det offentliga, ses som 
”den riktiga våldtäkten” medan de våldtäkter som är mer vanligt förekommande 
(de i hemmen t.ex.) faller bort. Konsekvensen av detta blir enligt Josefin och Anna 
att de sensationella våldtäkterna blir norm då utrymme inte ges att beskriva andra 
typer av våldtäkter. Den här graderingen av våldtäkter tror informanterna inte bara 
genomsyrar nyhetsrapporteringen utan även är en del av samhället i stort. Således, 
menar de, kan detta inverka på hur polis, rättsväsende och människor i största 
allmänhet tänker om fenomenets förekomst.  

Nära sammanslutet med uttrycket ”riktig våldtäkt” finns även en beskrivning 
och gradering av offret. Om detta skriver Katarina Wennstam i sin bok ”Flickan och 
skulden” där hon myntar begreppet ”Perfekt offer” och då avser att beskriva 

                                           
114 Andersson, Birgitta, s. 26. 
115 Program på TV3 som varje vecka redogör för brott som skett genom bilder, rekonstruktionsfilmer och 

videoklipp. Vänder sig till allmänheten för att få tips som kan leda till ett uppklarande av dessa brott.  
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ovanstående företeelse.116 Detta innefattar en syn på vem offret är i relation till 
förövaren, och fokus läggs på hur offret (oftast kvinnan) betett sig vid den aktuella 
situationen. Samt dessutom har fokus lagts på vilka kläder kvinnan bar, tidigare 
sexuella erfarenheter, och vilket alkoholintag som förekommit vid tillfället. Denna 
gradering har många gånger varit till kvinnans nackdel, då vissa våldtäkter inte 
kommit att betraktas som våldtäkter, då kvinnan inte ansetts vara ett ”perfekt 
offer”117 Enligt Wennstams resonemang betraktas den som blivit utsatt för en 
överfallsvåldtäkt i det offentliga generellt sett ha blivit mer våldtagen än en kvinna 
som blivit utsatt i en annorlunda situation.118 Det här medför även en syn på vem 
våldtäktsmannen kan tänkas vara. Ebba anger i intervjun att hennes bild av 
våldtäktsmannen är en psyksjuk person som gömmer sig i buskarna. Denna bild 
ligger i linje med den sensationella bilden av våldtäktsmannen som i och med 
massmediernas nyhetsurval blir framträdande. Wennstam skriver i sin bok En riktig 
våldtäktsman om hur samhället genom graderingen av offer och våldtäkter kommit 
att avgöra vem våldtäktsmannen kan tänkas vara. Hon menar att samhället 
genomsyras av mytbilder om vem våldtäktsmannen är.119 Bilden av vem 
våldtäktsmannen är hänger ihop med bilden av ”det perfekta offret” och 
graderingen av ”den riktiga våldtäkten” (dessutom går det att jämföra med vad 
BRÅ anger). Våldtäktsmannen som inte alltför sällan är bekant med offret, räknas 
helt enkelt inte som våldtäktsman i många fall.120 Detta tror jag kan förklara 
komplexiteten i informanternas uttalanden. Min tolkning är att när informanterna 
möts av de mest uppseendeväckande våldtäkterna så leder det till att det är dessa 
våldtäkter som till varje pris ska undvikas. Därav följer otrygghetskänslorna i det 
offentliga hos informanterna. Vad som dock även innefattas i detta är att 
informanterna har införlivat den allmänna synen på våldtäkt, och våldtäktsmannen. 
Hela graderingen av våldtäkt bygger som ovan påvisat, på att ingen vill betrakta sina 
nära och kära som ett potentiellt hot.  Så trots att vissa av informanterna ger sken 
av en medvetenhet om fenomenet, stämmer det inte överens med hur de agerar. 
Däremot överensstämmer det med samhällets syn vilken Wennstam redogjort för.  

Vad som även är av stor vikt är att i och med graderingen av offret så måste 
vidare åtgärder tillämpas hos informanterna. De måste hitta vägar vilka möjliggör 
för dem att så mycket som möjligt vara i överensstämmande med det ”perfekta 
offret”. Detta förklarar de tillämpade trygghetsåtgärderna, vilket hos informanterna 
blir ett sätt att komma närmre att vara ett ”perfekt offer”.  Indirekt skulle dessa 
därmed öka chanserna att bli betrodd av polis, rättsväsende m.fl. som 
                                           
116 Wennstam, Katarina, Flickan och skulden: En bok om samhällets syn på våldtäkt (Stockholm: Bonnier, 2002). 
117 Ibid.  
118 Ibid.  
119 Wennstam, Katarina, En riktig våldtäktsman: En bok om samhället syn på våldtäkt (Stockholm: Bonnier, 2004), s. 16-

20, 40- 51.  
120 Ibid. s. 118.  
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informanterna har beskrivit genomsyras av detta för kvinnan, negativa åsikter. De 
tillämpade åtgärderna måste därmed vidtas då risken att själv bli skuldebelagd ökar 
ju färre av dessa man valt att ta i beaktande. Våldtäkt blir på så sätt ett individuellt 
problem och det blir än mer viktigt att inte försätta sig i en ”riskabel situation”.  
Anna ger tydligt uttryck för denna skuldbeläggning när hon säger: 

Det vet ju alla, det är ju en riskabel situation och gå hem ensam som tjej 
på kvällen, från, framförallt om man har varit på krogen om man har 
druckit om man är lättklädd för då får man ju i princip skylla sig själv om 
man blir, om det skulle hända något. 

Josefin beskriver hur rädslan för våldtäkt gjort sig påmind vid ett tillfälle som i och 
för sig inte var i det offentliga, men framförallt är att räkna till en ”riskabel 
situation” vilken borde ha undvikits. Detta var då hon befann sig på en fest med 
enbart killar och där hon kom att känna sig väldigt utsatt som ensam tjej, 
framförallt då hon vid detta tillfälle förtärt alkohol. Att hon vid detta tillfälle förtärt 
alkohol kunde ha inneburit att hon skulle komma att skuldbeläggas om något hade 
hänt121, vilket hon i och med detta uttalande är väldigt medveten om. Det här 
återspeglar väldigt väl tankegångarna om ens egen skuld som enligt informanterna 
genomsyrar samhället. Genom att skuldbelägga kvinnan och göra detta till ett 
individuellt problem fråntas de som hotar med våld, eller använder våld sitt ansvar. 
På så sätt deltar alla samhällets institutioner i att bibehålla kvinnors underordning. 
Detta menar Mona Eliasson i ”Mäns våld mot kvinnor”.122 Det här borde således vara 
förklaringen på varför informanterna uppfattar det så svårt att bli betrodd av 
exempelvis rättsväsende och polis.  

Hur och vem ska skapa trygghet? 
Informanterna är som påvisat väldigt införstådda med att de själva måste ta ansvar 
för att inte bli utsatta för våldsbrott. Vidare i intervjuerna har dock en annan aspekt 
kunnat utläsas vilken snarare syftar till att ansvaret för att skapa trygghet ligger på 
en samhällelig nivå mer än en individuell. Hos informanterna nämns tjejtaxi, fler 
poliser i rörelse och möjlighet till kollektivtrafik vid senare tider. Dessutom som 
tidigare angetts, en förbättring av belysningen, ett ansvar informanterna anser ligger 
hos kommunerna. Informanterna lyfter även fram hur samhället genom 
förebyggande åtgärder skulle kunna tänkas angripa våldtäktsproblemet i sig, och 

                                           
121 Wennstam, Katarina, Flickan och skulden.  
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därmed minska deras rädsla. Det förebyggande arbetet skulle inbegripa förändring 
av lagar som därigenom skulle påverka synen på våldtäkt i domstolar och hos 
poliser. Det skulle även innefatta ett omfattande jämställdhetsarbete från 
politikernas sida vilket Josefin anser har en betydande roll för våldtäktsfenomenets 
förekomst. Ebba säger att en kartläggning av, och forskning kring, vad som ligger 
bakom våldtäkter kan vara av stor betydelse för vetskapen om vilka åtgärder som 
ska vidtas.  

Vidare på frågan varför de angivna åtgärderna inte vidtas svarar informanterna 
att detta beror på bristande engagemang i samhället och/eller bristande resurser. 
Informanterna beskyller politikerna för att vara lata, och informationen kring 
våldtäktsfenomenet och dess orsaker och konsekvenser är därmed låg ute i 
samhället. Josefin säger exempelvis:   

Pengar och engagemang. Att politiker också börjar lyssna på oss. Dels 
kanske engagemanget inte har funnits, eller så har det inte hörts. 
Sambandet har inte setts mellan belysning och brott, sen krävs det ju 
pengar. Sen tyvärr tror jag fortfarande att tjejer inte är den mest 
prioriterade gruppen. Många finner sig i det, tar andra vägar hem och så 
där. De skulle börja skrika istället. 

I och med att åtgärder från en samhällig nivå ofta uteblir anser samtliga 
informanter att ansvaret ligger hos dem själva, hos kvinnorna. Informanterna måste 
se till att skapa sin egen trygghet i det offentliga även om de inte ska bära 
huvudansvaret för detta egentligen. Så trots att alla informanter känner en irritation 
mot rädslan och att de alltid måste fokusera på den, förhåller det sig på ett sådant 
sätt i samhället att de mer eller mindre blir tvungna att anpassa sig efter rädslan. En 
tolkning av de uteblivna åtgärderna är att detta bidrar till att bibehålla kvinnorna 
rädda således bibehåller man deras underordning. Genom att staten (och övriga 
ansvariga instanser) inte vidtar åtgärder menar Mona Eliasson att ”staten tillåter 
andra intressen att dominera över kvinnors rätt till liv utan våld, utan hot om våld 
och utan kränkningar”123. 
 

Diskussion  
I min studie har det framkommit att samtliga informanter har snarlika upplevelser 
av det offentliga stadsrummet nattetid.  Deras upplevelser av hotet om våldtäkt är 
påtagligt, dessutom har rädslan för detta stor inverkan i deras rörelse- och 
beteendemönster kvällstid. Alla informanter har även diskuterat vad de anser är 
tryggt respektive otryggt. Således tycker jag mig ha fått svar på mina 
frågeställningar. Givetvis kan inga generella slutsatser dras då endast fyra intervjuer 
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gjorts, men det finns ett antal andra studier vilka har redogjort för att många 
kvinnor känner sig rädda i det offentliga stadsrummet. Birgitta Anderssons studie 
”Rädslans rum”, vilken jag refererat till, är en av dessa studier. Dessutom 
publicerades nyligen en undersökning gjord med 15- 16 åriga tjejer vilken jag i 
inledningen använde mig utav. Den undersökningen påstod även den att många 
kvinnor är rädda i det offentliga nattetid.124 På grund av detta, anser jag att det går 
att påstå att det finns ett mönster i samhället. Vilket min studie också visar så 
innebär detta att kvinnor lever med rädsla för vistelse i det offentliga stadsrummet 
nattetid. Det jag anser skiljer min studie från andra är att jag inte bara vill peka på 
att kvinnor är rädda, utan även göra en djupare analys av hur detta kan påverka 
kvinnors identitetsskapande.  

Det offentliga stadsrummet är en plats, som med grund i informanternas 
uttalanden, skulle kunna sägas genomsyras av genusstrukturer. Med detta menar jag 
att det offentliga utgörs av föreställda förväntningar på hur kvinnor och män ska 
agera. Yvonne Hirdman kallar detta för genussystem, och hon menar då att detta är 
en ordningsstruktur av kön. Hon tar bland annat upp isärhållandets tabu, som 
innebär att manligt och kvinnligt inte ska beblandas. Hon menar vidare att det finns 
en hierarki mellan könen, där det manliga är sett som norm. Slutligen anger 
Hirdman att det är ”genom isärhållningen som den manliga normen legitimeras”125. 
Ur detta kan vi analysera hur det offentliga kommit att bli en plats där kvinnor är 
rädda. R.W Connell skriver i ”Gender & Power” att: 

The street is the setting for much intimidation of women, from low-level 
harassment like wolf- whistling to physical manhandling and rape. Since 
it is not always predictable when the escalation will stop, in many parts of 
the city woman rarely walk, especially after dark. The street is then a zone 
of occupation by men. 126

Enligt Connell skulle detta medföra att det offentliga är en plats för män, 
framförallt nattetid, medan kvinnans plats blir koncentrerad till hemmet. När 
Brigitta Andersson skriver i ”Rädslans rum” att kvinnor utsätts för hot om våldtäkt, 
och våldtäkt i det offentliga, menar hon just att denna plats är avsedd för män, och 
därav får kvinnorna endast tillgång till denna plats under dessa villkor.127 Min analys 
blir att genom att skapa rädsla hos kvinnor, utsätta dem för hot, och verkliga 
våldtäkter, bibehålles därmed det offentliga som en plats för män. Kvinnor borde 
egentligen inte vistas där. Hirdmans princip om isärhållande är därmed ett faktum. 
Det offentliga stadsrummet, tolkar jag, har blivit en fråga om makt vilken dess 
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maktinnehavare vill behålla. Makten innehas i det här fallet av ”gruppen” män. 
Massmedierna är enligt mig en av de faktorer som hjälper till att reproducera och 
upprätthålla denna makt genom det subjektiva urvalet av vilka våldtäkter de 
rapporterar om. I och med denna snedvridna nyhetsrapportering vidmakthålls 
kvinnor rädda, anser jag. Detta har återspeglats i vissa av mina intervjuer, då 
informanterna gett sken av en något felaktig uppfattning om fenomenets 
förekomst. Framförallt då de beskriver vem våldtäktsmannen är, och hur 
våldtäktssituationen vanligtvis ser ut. Nu finns det kvinnor som väljer att ta en plats 
i det offentliga stadsrummet nattetid, likt mina informanter. Men då tvingas de 
också att vidta ett specifikt rörelse- och beteendemönster där givetvis de tillämpade 
trygghetsåtgärderna är en del. Att informanterna vidtar dessa åtgärder visar på hur 
stor inverkan denna rädsla har, och hur detta blivit en del av deras identitet. Det här 
hänger ihop med normer i samhället, vilka informanterna införlivat, och som 
hänger ihop med skapandet av genus.  

Katarina Wennstam skriver, i ”En riktig våldtäktsman” att samhället genomsyras 
av mytbilder om mäns och kvinnors sexualitet, vilka hänger ihop med skapandet av 
genus. Wennstam menar att sexualiteten ofta förklaras på ett sätt vilket gör att den 
betraktas som naturlig och biologisk, och därmed svårföränderlig.128 Wennstam 
menar vidare att den manliga sexualiteten beskrivs som okontrollerbar och impulsiv 

129. Detta innebär att våldtäktsfenomenets förekomst enligt Wennstam, kan 
bortförklaras i termer av att mannen inte kan kontrollera sin sexualitet, och därmed 
blir det upp till kvinnan att förhindra att våldtäkten begås, kvinnan får ta ansvar för 
vad föreställningarna om mannens sexualitet medför.130  Här kommer 
skuldbeläggningen in. Enligt mig kan detta för informanternas identitetsskapande 
innebära att, utifrån de normer som råder i samhället skapas och formas identiteten 
ur dessa föreställningar. Dessa föreställningar är med grund i mitt 
socialkonstruktionistiska förhållningssätt skapade av, och mellan människor.131 De 
är alltså inte fasta identiteter, utan snarare föränderliga.132 Ändå tror jag att det är av 
stor vikt för de med makt, att upprätthålla dessa socialt konstruerade identiteter, för 
att behålla den maktordning som medföljer i dessa sociala konstruktioner.   Vad 
dessa sociala konstruktioner för med sig är just att det skapar över- och 
underordning av olika människor, däribland skapandet av genus, vilket innebär 
över och underordningen mellan man och kvinna.133 Samhället befäster enligt mig 
tankar om genus genom sitt uteblivande av åtgärder. På så vis ger det även ett tyst 
medgivande till att våldtäkt är accepterat, och att det är kvinnans fel om något 

                                           
128 Wennstam, Katarina, En riktig våldtäktsman. 
129 Ibid.  
130 Ibid.  
131 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber, 2002), s. 33. 
132 Ibid. s 33.  
133 Abbot, Pamela, Introduktion till sociologi. 
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händer. Informanterna visar tydligt hur tankarna om ens egen skuld gör sig påmind, 
även om det inte alltid är i det offentliga de är rädda (men det är dock vanligast att 
de är rädda i det offentliga). Då hela samhället genomsyras av dessa föreställningar 
om genus, vilka informanterna anger återfinns hos polis, rättsväsende, föräldrar och 
allmänheten, blir rädslan och hotet om våldtäkt en del av deras identitet som 
kvinna. Att leva som kvinna innebär för informanterna således att leva med rädsla, 
och att vidta åtgärder mot att utsättas för våldtäkt.  

Det finns människor idag som har reagerat på hur det förhåller sig i samhället 
och vill förändra detta. Den nya sexualbrottslagen är en åtgärd vilken uppkommit 
som en del i detta. Dessvärre kan inte denna lag enligt mig betraktas vara tillräcklig. 
I stora drag innebär den nya lagen att fler tillfällen är att bedömas som våldtäkt. 
Detta innebär att det är våldtäkt oavsett om kvinnan förtärt alkohol på egen hand 
eller blivit tvingad till det, vilket inte innefattades i lagen innan.134 Men det borde 
enligt mig istället fokuseras på de attityder som finns i samhället, vilka har med 
upprätthållandet av specifika konstruktioner av genus att göra. Föreställningar och 
attityder gentemot kvinnors klädsel, beteende och mäns sexualitet kommer att 
finnas kvar oavsett den nya lagen. Genom att inte utvidga, och/eller förändra 
attityder som finns i samhället, ges fortfarande ett tyst medgivande till att våldtäkter 
är accepterat, och att kvinnan kan bära skuld i våldtäkten. Genusstrukturerna i det 
offentliga bibehålls, och så länge inte ytterligare åtgärder tas är en jämlik vistelse i 
det offentliga stadsrummet inte möjlig.  

Jag anser mig kunna tolka att något håller på att hända idag. Människor är 
upprörda och kräver förändring. Piteå- upproret, mäns våld mot kvinnor debatter, 
och olika organiseringar av människor, gentemot ojämlikheten som jag tror, de 
blivit medvetandegjord om.   

Min slutsats av denna studie blir att informanternas identiteter idag formas av 
de rådande genusstrukturerna, och deras livsvillkor skapas av möjligheterna och 
begränsningarna som är tillskrivet deras genus.  

 
 

                                           
134 Grevholm, Erik m.fl., s. 16.  
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Tonårskillar och maskulint genusskapande 
Eleonor Bredlöv 

Inledning 
I denna studie har jag inriktat mig på skapandet av maskuliniteter och hur dessa 
processer förhåller sig till föreställningar om manlighet. Studien är delvis inspirerad 
av Fanny Ambjörnssons avhandling I en klass för sig där hon undersöker hur 
feminina genuspositioner skapas och där det blir tydligt hur processer av 
genusskapande kan kopplas till ”ideal, föreställningar och handlingar knutna till 
sexualitet, och då huvudsakligen en normerande heterosexualitet”.135 Ambjörnssons 
bok betraktar jag som högst relevant för min studie då jag kan finna vissa likheter 
mellan det feminina genusskapande som Ambjörnsson beskriver och det maskulina 
genusskapande jag undersökt. Dessa likheter handlar bland annat om normalitet, 
avvikande, klassaspekter på genus och den heteronormativa ordningen. 

Denna studie handlar om identitetsskapande och dess förhållande till 
normalitet, maskulinitet och den heteronormativa ordningen.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka sociala konstruktioner av manlighet och 
hur tonårskillar förhåller sig till dessa i sitt identitetsskapande. Följande 
frågeställningar kommer att vara centrala i studien:  
 

- Vilka föreställningar om manliga ideal har dagens tonårskillar?  
- Hur förhåller sig dessa tonårskillar till dessa föreställningar i sitt 

identitetsskapande? 

Beskrivning av fält 
Jag har valt att i min studie fokusera på en fritidsgård där jag gjort en rad 
observationer, mestadels i samband med intervjutillfällen. Det finns många 
anledningar till att jag valt fritidsgården som fält i stället för att till exempel fokusera 
på en skola. Skolan skiljer sig från fritidsgården då den är ”obligatorisk, sluten, 
tidsbegränsad och bygger på belöning genom prestationer”.136 Jag ville studera hur 
killarna beter sig i en fritidssituation och också själv få möjlighet att delta i 
verksamheten. På fritidsgården vistas ungdomarna frivilligt och verksamheten är 
uppbyggd på ett sätt som gör det möjligt för besökarna att komma och gå som de 
vill. En fritidsgårdsverksamhet kan beskrivas som en så kallad ”vara-kultur” där 

                                           
135 Ambjörnsson, Fanny, I en klass för sig (Ordfront, 2004), s. 13. 
136 Laxvik, Thorsten, Bärande relationer (Malmö: Fritidsforum, 2001), s. 24. 
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besökarna ägnar sig åt att till exempel fika och leka och där relationerna står i 
centrum. Skolan kan däremot beskrivas som en ”göra-kultur” där prestationerna är 
den centrala delen i verksamheten.137 Relationen mellan ungdomarna och 
fritidsledarna på fritidsgården kan betraktas som hierarkisk precis som relationen 
mellan ungdomarna och lärarna då de vuxna i båda fallen fyller en bevakande 
funktion. Jag skulle dock vilja påstå att den auktoritära spänningen mellan 
ungdomar – fritidsledare är betydligt svagare än den som råder i skolan på grund av 
skolans prestationskrav och belöningssystem. På fritidsgården möts ungdomarna 
för att de vill det och inte för att de råkar gå i samma klass. Detta tror jag är till 
fördel för min studie eftersom jag vill studera ungdomarnas beteenden i en, för 
dem, naturlig miljö. Här har jag hittat alla mina informanter som är killar mellan 13 
och 16 år, då det mestadels är killar i dessa åldrar som vistas på fritidsgården. 
 

Metod 
I denna studie används grundad teori.138 Studien består av ett antal observationer 
och 6 intervjuer, varav en gruppintervju. Tyngdpunkten i studien kommer att ligga 
på de intervjuer jag genomfört. Intervjufrågorna är anpassade efter informanternas 
ålder och är av allmän karaktär. Målet har varit att utifrån allmänna utsagor, som till 
exempel intressen och drömyrke, dra vidare slutsatser om vilka föreställningar 
informanterna har om manlighet, såväl som om annat, för att vidare förstå hur de 
förhåller sig till dessa föreställningar i sitt identitetsskapande. För att få fram 
ytterligare information har jag också för informanterna visat bilder på olika killar 
och bett dem beskriva personen på bilden. 

Kontakt med fältet 
Genom en personlig kontakt fick jag kontakt med en fritidsgård i en förort till en 
medelstor stad i Sverige. Genom en fritidsledare fick jag sedan information om 
verksamheten på den specifika fritidsgården och efter att ha beskrivit min studie, 
dess syfte och tillvägagångssätt fick jag av fritidsledaren tillåtelse att besöka 
fritidsgården. 

Observationer 
Observationerna kan liknas vid deltagande observationer, då jag delvis deltagit i det 
sociala sammanhang jag valt att studera. 139 Observationerna omfattar en liten del 
av min studie men kommer ändå att fylla en funktion i att illustrera platsen där 

                                           
137 Laxvik, s. 24. 
138 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm: Liber, 2003). 
139 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber, 2002), s. 277. 
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mina informanter vistas mer eller mindre dagligen. Huvuddelen av observationerna 
utfördes under mina första två besök på fritidsgården. Syftet med dessa besök var 
dels att utföra dessa observationer och dels att göra mig känd för ungdomarna på 
fritidsgården innan jag påbörjade sökandet efter informanter.   

Intervjuer 
Jag har utfört 6 intervjuer med 7 killar i åldern 13-16 år. Jag har valt att kalla min 
målgrupp för killar och inte pojkar då det är så de benämns i vardagligt tal. Samtliga 
informanter har befunnit sig på fritidsgården under mina besök och tillfrågats på 
plats. 6 intervjuer har utförts med en informant åt gången och en intervju har varit 
en gruppintervju med två informanter närvarande. Dessa informanter kände 
varandra väl och verkade inte ha några problem med att svara på intervjufrågorna i 
varandras sällskap. Svaren från samtliga informanter och på samtliga intervjufrågor 
är korta och föga reflekterande och detta har fått konsekvenser för min analys.    

I intervjuerna har jag till en del använt mig av intervjufrågor som i korta drag 
handlar om informanternas vardag, som till exempel frågor om skolan, intressen 
och familj. Framtidsplaner, förebilder och vad informanterna anser är bra 
egenskaper är också centrala i mitt intervjumaterial. För att få ut så mycket som 
möjligt har jag även använt mig av bilder. Jag har visat ett 10-tal bilder för 
informanterna och de har vid anblicken av varje bild fått ge sitt intryck av personen 
på bilden. Samtliga bilder har föreställt olika killar och män. Min ambition var att 
personerna på bilderna skulle ha skiftande ålder och skiftande etnisk bakgrund. 
Denna ambition har dock inte kunnat uppfyllas eftersom det har varit svårt att hitta 
bilder som tillgodoser detta. Jag upptäckte under arbetets gång att de flesta bilder 
som finns i olika sorters tidningar, föreställer en vit man i 20 - 30 års ålder. Jag har 
även aktat mig för att använda bilder som föreställer personer som är kända för 
informanterna, eftersom de då troligtvis redan har en uppfattning av personen som 
kan grunda sig på annat än vad som syns på bilden. Bildmaterialet har skiftat mellan 
de olika intervjuerna. Detta på grund av att jag har funnit det nödvändigt att byta ut 
vissa bilder då det under de första tre intervjuerna blev tydligt att dessa bilder inte 
berikade studien nämnvärt då samtliga informanter inte hade något att säga om 
dessa bildpersoner. Dessutom har jag under arbetets gång fått tillgång till bilder 
som jag funnit intressanta att använda i studien. Detta ser jag inte som något 
problem då min ambition har varit att inte låta bilderna i sig vara det centrala i 
studien då jag själv lägger in åsikter och begrepp i bilderna jag valt. Det är inte 
informanternas åsikter i förhållande till vad jag som forskare anser om bilden som 
är det centrala utan vilka värden och egenskaper som nämns och vilka värden och 
egenskaper som nämns tillsammans och vilken inbördes relation dessa begrepp har 
till varandra i informanternas utsagor. Att innefatta dessa bilder i min studie har 
gett ett mycket positivt resultat. I frågan kring informanternas syn på olika 
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egenskaper och utseenden har deras uttalanden kring bildpersonerna varit 
avgörande. 

 

Särskilda etiska hänsyn 
Jag har i studien vidtagit särskilda etiska hänsyn med tanke på informanternas unga 
ålder. Detta har speciellt beaktats i valet av intervjufrågor som är av mycket allmän 
karaktär, då intima frågor kan bringa obehag för informanten.  

Kort beskrivning av informanter 
De intervjuade tonårskillarna har det gemensamt att de spenderar mycket tid på 
fritidsgården. Simon, Martin och Christian är 13 år gamla och med Martin och 
Christian utförde jag en gruppintervju. Jonatan är 14 år, Babak 15 och Gabriel och 
Daniel är båda 16 år gamla. Det tycktes som om Gabriel och Daniel kände 
varandra väl och likaså Martin och Christian. Resterande informanter är bekanta 
med varandra men umgås inte utanför fritidsgården. 
 

Analys 

Observationer 
Under mina fem besök på fritidsgården har jag observerat verksamheten och det 
sociala samspel som förekommer där. I mina observationer har jag kunnat utröna 
att denna specifika fritidsgård är en plats som domineras av killar. De är en 
etablerad grupp på fritidsgården och fritidsgården är deras territorium. I detta 
sammanhang vill jag nämna Lieberg som menar att ungdomar avgränsar fysiska 
rum och inrättar egna territorier och att en följd av detta kan bli att det uppstår 
territoriella konflikter.140 Det tycks som om den eventuella territoriella konflikt som 
kännetecknar denna specifika fritidsgård således har ”vunnits” av killarna. Killarna 
är mer aktiva på fritidsgården än vad de få tjejer som vistas där är när det gäller att 
utnyttja fritidsgårdens datorer, sporthall, pingisbord, spel och dylikt. De tjejer som 
vistas på gården sitter mestadels i grupp och samtalar. Det enda undantaget jag 
observerade var en tjej som satt med en grupp killar och spelade spel. Efter att själv 
deltagit i aktiviteten fick jag veta att tjejen i fråga var tillsammans med en av 
killarna. Jag lade också märke till hur fritidsledarna till viss del anpassade sig till 
ungdomarnas språk och sätt att skämta. Detta tycks vara en strategi för att 
underlätta kontakten med ungdomarna. Det visar på att fritidsgården till stor del är 
en plats på ungdomarnas villkor, även om det finns vissa regler kring till exempel 

                                           
140 Lieberg, Mats, Att ta staden i besittning (Lund: Studentlitteratur 1992), s. 257. 
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språkbruk, alkohol, våldsamma dataspel etc. på fritidsgården. Att dessa regler 
efterföljs bevakas av fritidsledarna vilket visar på deras kontrollerande funktion på 
fritidsgården. Atmosfären på fritidsgården är dock avspänd och kan liknas vid en så 
kallad ”vara-kultur” som beskrivits ovan. 

Intervjuer 
Jag gick in i forskningsprocessen utan tydliga föreställningar om vilka övergripande 
teman denna studie har kommit att handla om. Det är inte vad informanterna 
svarar på en specifik fråga och hur deras olika svar förhåller sig till varandra som 
har varit det viktiga i studien utan det har varit att undersöka de generella tendenser 
som har kunnat urskiljas ur intervjumaterialet. Efter utförda intervjuer och 
transkribering har ett antal övergripande teman framkommit i intervjumaterialet.   

   Beskrivningarna av personerna på bilderna består oftast av att informanten 
beskriver hur personen på bilden ser ut och sedan tillskriver informanten också 
bildpersonen vissa egenskaper. Efter detta uttrycker informanten sin åsikt om 
bildpersonen. På detta sätt kan jag tycka mig se hur informanten förhåller sig till 
vissa egenskaper och utseenden. 

Maskuliniteter 
De teman som är centrala i studien är produkter av betraktelser jag gjort i 
intervjumaterialet som jag anser kan ses som bidragande i de processer som skapar 
maskuliniteter. Jag anser det här relevant att närmare beskriva begreppet 
maskulinitet. Maskuliniteter bestämmer manligt kön och konstrueras i 
vardagslivet.141 Nilsson menar att begreppet maskulinitet kan beskrivas som ”en 
ansamling föreställningar, praktiker och positioner som ligger till grund för manliga 
identiteter”.142 Det finns inte bara en maskulinitet utan flera maskuliniteter; 
kategorier som ålder, yrke, fritidsintressen, sexualitet och klasstillhörighet 
mångfaldigar maskuliniteter.143 Det är också viktigt att se relationerna mellan 
maskuliniteter och därför bör begreppet förstås i termer av makt. Vidare bör 
kategorier av maskuliniteter inte ses som statiska utan som delar av föränderliga 
sociala strukturer och processer.144 Jag kommer här även att använda mig av 
begreppet hegemonisk maskulinitet vilket enligt Connell kan liknas vid en form av 
”genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om 
patriarkatets legitimitet”.145

                                           
141 Connell, Robert William, Maskuliniteter (Göteborg: Daidalos, 1995), s. 55. 
142 Nilsson, Bo, Maskulinitet (Smedjebacken: Boréa Bokförlag, 1999), s. 35. 
143 Ibid. 
144 Connell, Maskuliniteter, s. 58 ff. 
145 Ibid, s. 101. 
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Att vara vanlig 
En generell slutsats jag kan dra i analysen av intervjumaterialet är att vikten av att 
vara ”vanlig” och ”normal” är något som är mycket angeläget för de tonårskillar jag 
har intervjuat. Denna strävan efter att ingå i det som anses vara ”normalt” är något 
som flertalet av mina informanter betonar, om än i skilda sammanhang. Jag kan 
också tycka mig se en stark heteronorm i mitt intervjumaterial, vilket jag kommer 
att ta upp i en senare del.  

  Det blir här relevant att diskutera vad som innefattas i begreppen ”vanlig” 
och ”normal”. I Nationalencyklopedins ordbok146 kopplas båda begreppen ”vanlig” 
och ”normal” ihop med genomsnittlighet. Begreppet ”vanlig” kan också kopplas 
ihop med mindre smickrande begrepp som till exempel ”alldaglig” och ”föga 
märkvärdig” medan begreppet ”normal” också kan jämföras med ”att inte avvika 
från normerna”. Begreppet ”vanlig” är enligt Ambjörnsson tvetydigt då det 
representerar både det genomsnittliga och det ideala.147  

Ett sammanhang där tendenser kring normalitet blir synliga är då 
informanterna beskriver hur de tror att deras liv kommer att se ut när de är vuxna. 
Martin beskriver hur han kommer att ”bo vanligt i radhus” och Christian vill bo ”i 
en vanlig lägenhet”. Jonatan beskriver det vanliga ”Svensson-livet” i sin berättelse 
om hur han ser sig själv om 15 år då han har ”skaffat hem hus bil och barn”. Den 
genomsnittlighet och den trygghet som återfinns i denna ”Svensson-tillvaro” kan 
enligt en undersökning härledas till klass då dessa tendenser återfinnas bland unga i 
arbetarklassen.148 Med detta som underlag anser jag att man kan konstatera att 
tonårskillarnas framtidsdrömmar är präglade dels av genus och dels av klass.  

I informanternas beskrivningar av personerna på bilderna kan man också se de 
ovan beskrivna tendenserna då informanterna vid upprepade tillfällen uttalar sig på 
ett sympatiskt sätt om samma personer som de tillskriver epitetet ”vanlig” eller 
”normal”. Här blir det tydligt hur ”att vara vanlig” eller ”att vara normal” är något 
positivt och något informanterna själva vill identifiera sig med. Samtliga 
bildpersoner som blir omnämnda som vanliga eller normala har informanten 
antingen inte haft något ytterligare att tillägga om eller så har bildpersonen 
tillskrivits positiva egenskaper.  

 
Eleonor: Här har ni bild nummer sju  
Martin: en vanlig person 
Christian: ja det är det 
Eleonor: på vilket sätt? 
Martin: man ser det på han har den vanliga stilen liksom han verkar schysst 

                                           
146 Nationalencyklopedins ordbok (Höganäs: Bra Böcker, 1992).  
147 Ambjörnsson, s. 21. 
148 Bjerrum Nielsen, Harriet. & Rudberg, Monica, Historien om flickor och pojkar. Könssocialisation i ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv (Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 295. 
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Christian: ja såhär han ser såhär normal ut liksom vanliga kläder och så ser 
vanlig ut. 

 
Denna excerpt ur en gruppintervju med två killar på 14 år är ett tydligt exempel på 
det jag beskrivit ovan då Martin beskriver bildpersonen som ”schysst” och 
”vanlig”. 

Det är enligt Ambjörnsson viktigt att prata om gestaltningar av 
maktförhållanden i diskussioner om skapandet av ”det normala”, då föreställningar 
om normalitet fungerar både som beskrivande och som reglerande.149 Detta kan 
härledas till tonårskillarnas utsagor. 

   Tendenserna kring det positiva normala blir extra intressant då man tittar på 
utsagor där informanten uttrycker sig negativt om bildpersonen. Ambjörnsson 
beskriver hur normen enbart existerar ”i relation till en tänkt och utpekad motpol”. 
Hon beskriver vidare den hierarkiska relationen mellan norm och avvikelse.150 
Detta blir tydligt i intervjumaterialet då informanterna tycks ta avstånd från 
företeelser och framförallt bildpersoner som de anser avviker. Det tycks som om 
normen är det positiva och önskvärda i motsats till avvikelsen som tycks betraktas 
som en negativ motpol till den förstnämnda. I samband med negativa uttalanden 
kring bildpersonen i fråga förekommer ofta ord som ”udda” och ”konstig”.  
 

Eleonor: bild nummer 5 då. 
Babak: äh det vet jag ingenting såhär udda en fjantmänniska. 
Eleonor: varför är han en fjantmänniska? 
Babak: hans klädstil. 
Eleonor: vad är det för fjantigt med den då? 
Babak: haha men det är såhär konstigt det e ju mycket färger och såntärnt han 
har sytt på sina jeans och det är såhär fjantigt tycker jag. 

 
Här sätter Babak in bildpersonen i ett annat sammanhang än det där han själv hör 
hemma. Denna typ av uttalanden anser jag är en del av de processer som bidrar till 
att relationen mellan norm och avvikelse reproduceras. Normen måste nämligen 
ständigt söka sin mening och sitt existensberättigande i avvikelser.151

Att vara sig själv 
Vikten av ”att vara sig själv” är något som flera av informanterna beskriver som 
viktigt. Flertalet av mina informanter upplever sig inte ha någon förebild även om 
flera av dem har en favoritfotbollsstjärna eller en favoritartist. En del av 
informanterna har dock även svårt att nämna någon av ovanstående även då de 

                                           
149 Ambjörnsson, s. 21. 
150 Ibid. s. 22. 
151 Ibid. s. 23. 
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verkar ha ett intresse för både sport och musik. Med detta som bakgrund kan man 
ana att behovet av att uttalat säga sig ha en förebild hos mina informanter är 
mycket svagt. Inte heller behovet av att ha en idol tycks vara speciellt starkt. Något 
som däremot betonas är vikten av att ”vara sig själv”. Daniel uttrycker stolt att han 
ser upp till sig själv och menar att det bara är dumt att se upp till någon annan. 
 

Eleonor: har du någon förebild? 
Daniel: vaddå någon person man typ vill bli eller? 
Eleonor: ja det är typ någon som man ser upp till som man kanske 
Daniel: jag ser upp till mig själv 
Eleonor: det är ju bra men alltså någon som man kanske tycker är bra liksom 
Daniel: nä jag tycker bara bra om mig själv det är bara dumt o se upp till folk 
Eleonor: okej vad är det för egenskaper som är bra då? 
Daniel: vet inte jag är mig själv 

 
”Att vara sig själv” är något som Daniel tycks vara stolt över och jag anser att man 
kan tolka detta som ett för Daniel starkt ideal. Vidare blir denna tendens också 
synlig i informanten Gabriels beskrivning av en bildperson. 
 

Eleonor: han då? 
Gabriel: sin egna stil 
Eleonor: okej 
Gabriel: såhär coolt eftersom han typ kan klä sig hur han vill så här folk alla 
folk tycker ju inte att den där tröjan är så snygg kanske men det skiter ju han i 
Eleonor: ja är det bra eller dåligt? 
Gabriel: det är bra 

 
Denna informant, Gabriel, betraktar det alltså som positivt att ha sin egen stil och 
inte bry sig om vad andra tycker. Vidare beskriver Simon egenskapen ”att vara sig 
själv” som en önskvärd egenskap både hos honom själv och hos människor i hans 
omgivning. Han beskriver således denna egenskap som ett ideal. 

   Egenskapen ”att vara sig själv” blir tillsammans med det ovan beskrivna 
idealet ”att vara normal” en paradox. Jag får intrycket av att egenskapen av ”att 
vara sig själv” av informanterna betraktas som ett uttalat ideal medan värdet av ”att 
vara normal” eller av ”att vara vanlig” är av en mer allmän karaktär. Med allmän 
karaktär menar jag att det är en övergripande tendens hos samtliga informanter att 
betona vikten av ”att vara normal”, utan att för den sakens skull uttalat betona 
denna egenskap som ett ideal. Däremot får jag intrycket av att vikten av ”att vara 
normal” väger tyngre än vikten av ”att vara sig själv”. Att förhålla sig till dessa ideal 
tycks vara en känslig balansgång. Även om ”att vara sig själv” är ett ideal bör man 
fortfarande vara ”vanlig” och framförallt ”normal”. Detta kan enligt mig beskrivas 
som att idealet är att vara sig själv på rätt sätt. Är man sig själv och denna egenskap 
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medför att man sticker ut för mycket blir man en avvikare och detta är inget som 
mina informanter tycks anse som önskvärt på något sätt.  

Sport (framförallt fotboll) – en central del av livet 
I intervjumaterialet kan jag på ett tydligt sätt se hur sport, och då främst fotboll, har 
en framträdande roll i flertalet av mina informanters liv. Dahlén menar att sport i 
frågor kring manlighet framstår som en slags normalitet152 och jag ser också 
sportens framträdande roll i tonårskillarnas liv som ett uttryck för en normativ 
maskulinitet. Skolstudier har också visat på ett hegemoniskt mönster i 
tävlingssporter där idrottsframgångar kan ses som ett maskulinitetstest.153 Connell 
menar att maskulinitetens konstruktion inom sporten ”belyser den institutionella 
miljöns betydelse”. Genom att utöva sporter lär sig pojkarna inte bara ett spel utan 
de går också in i en organiserad institution. Det är enligt Connell skapandet av 
maskuliniteten som kännetecknar den hierarkiska och tävlingsinriktade struktur 
som finns inom sporten och dess institutioner.154  

Samtliga informanter nämner fotboll som ett intresse eller något de bland annat 
sysslar med när de är på fritidsgården. Många av dem brukar också ofta titta på 
sport på tv och gå på matcher. Dahlén menar att det i fråga om manligt 
sportutövande tillkommer den djupa kulturella förankringen i TV-sporten, som kan 
ses som en symbolisk arena för autonom maskulinitet.155  

Simon och Christian vill bli fotbollsproffs men Christian skulle också kunna 
tänka sig att arbeta med något annat som har med sport att göra som att arbeta som 
butiksbiträde i en sportaffär som exempelvis Intersport eller Stadium. De flesta av 
informanterna kan nämna en favoritsportstjärna (inom mestadels fotboll men även 
hockey) medan endast ett fåtal kan nämna en favoritartist. Ingen av informanterna 
har någon favoritförfattare eller favoritregissör eller liknande. Med detta som grund 
anser jag att man kan ana hur central del sporten, och då framförallt fotbollen, har i 
informanternas liv. Även i informanternas beskrivningar av bilderna blir dessa 
tendenser synliga. 
 

Eleonor: bild nummer sex 
Babak: jaha en sportmänniska man ser på hans muskler att han e en 
sportmänniska han gillar sport han verkar schysst. 
Eleonor: okej varför då? 
Babak: dom flesta som gillar sport verkar vara schyssta också. 
Eleonor: okej 

                                           
152 Dahlén, Peter, Sport och unga män i Bolin, Göran & Lövgren, Karin (red.), Om unga män (Studentlitteratur 1995), s. 

208. 
153 Connell, Maskuliniteter, s. 58. 
154 Ibid, s. 56. 
155 Dahlén, s. 210. 
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Babak: han e en som respekterar folks åsikter också 
Eleonor: okej varför tror du det? 
Babak: det ser ut så han liknar en sån. 

 
I denna excerpt blir det tydligt hur Babak identifierar och känner tillhörighet och 
sympati för andra som är intresserade av sport. 

Dahlén beskriver hur relationen mellan manlighet och idrott har sett ut i ett 
historiskt perspektiv och här blir det tydligt hur idrotten historiskt har speglat 
värden och erfarenheter som är nära knutna till maskulinitet.156 Dahlén menar 
vidare att tävlingssporten i det moderna mediesamhället fungerar som ”en 
grundpelare i reproduktionen av maskulina värden och ideal”.157 Således tycks 
sporten vara en viktig aspekt i den sociala konstruktionen av manlighet  

Våld - en integrerad del av livet 
I intervjuerna tar jag inte upp frågor om våld men trots detta förekommer samtal 
som behandlar detta ämne vilket är intressant. I utsagor från de fem yngsta 
informanterna uppkommer betraktelser kring våld endast i samtal kring 
favoritfilmer och dataspel. Detta visar på att våldet är närvarande i dessa killars liv 
men dock endast i fiktiv form. Utsagor från de två äldsta informanterna, Gabriel 
och Daniel, skiljer sig från övriga informanter i detta hänseende då våldet här kan 
ses som ett framträdande tema. Jag kan här tycka mig se hur våldet i deras liv är en 
realitet och hur det utgör en betydande roll. Jag finner det därmed intressant att 
redogöra för dessa tendenser i studien då jag anser att våld har ett nära samband 
med så kallad hegemonisk maskulinitet. Journalisten Stephan Mendel-Enk har i sin 
reportagebok Med uppenbar känsla för stil158, beskrivit hur våld hänger ihop med 
bilder av manlighet och där han menar att våldet är en integrerad del av denna. 
Tendenser som tas upp är vikten av att vara lojal mot gruppen och att offra sig för 
något större och viktigare än sig själv. Dessa tendenser blir också synliga i 
intervjumaterialet. Det framkommer under intervjuerna att både Gabriel och 
Daniel tidigare har varit inblandade i våldsbrott och också har blivit dömda för 
dessa. De målar upp en bild där våld är nära knutet till grupptryck och lojalitet. 
Gabriel säger: 

Kompisar dom vill att jag ska bråka dom kan gå och bråka med folk sen ska jag 
komma in och hjälpa dom andra bara för att dom går och bråkar med andra.   

Daniels beskrivningar är liknande då han diskuterar hur det finns människor som 
vill att han ska vara på ett visst sätt: 

                                           
156 Dahlén, s. 195 ff. 
157 Ibid. s. 201. 
158 Mendel-Enk, Stephan, Med uppenbar känsla för stil – ett reportage om manlighet (Stockholm: Atlas, 2005). 
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Eleonor: känner du att andra vill att du ska vara på ett visst sätt? 
Daniel: ja ibland 
Eleonor: vilka? 
Daniel: det är kompisar men jag har ändrat mig mycket från ja jag var överallt 
förut och bråkig och slogs och massor och sen när man är med dem ibland så 
vill dom ja när det finns liksom så två grupper några som liksom gick först och 
några som gick lite längre bak sådär ja massa skit i alla fall 
Eleonor: polare som vill att man ska hålla på och 
Daniel: ja men så här backup och en massa om dom har något bråk så vill dom 
att man ska hjälpa dom och sådär   

 
Daniels beskrivning av de två grupperna, en som går framför och en som går 
bakom, kan liknas vid en hierarkisk ordning. En intern hierarki kan också enligt 
Mendel-Enk kopplas samman med manlighet och våld.159 Vidare beskriver Connell 
hur våldet blir en viktig del i genuspolitiken män emellan och att våld kan vara ett 
sätt att ”hävda eller göra anspråk på maskulinitet i gruppstridigheter”.160 Jag anser 
att det finns tendenser i dessa två informanters utsagor som kan härledas till detta. 

Våldets centrala del i livet framkommer också då Gabriel pratar om ett 
fritidsintresse, kampsport. Han beskriver att kampsporten är viktig för att ”man får 
slå man får veta hur det känns” och menar att detta är nyttigt att veta. 

Eftersom våldet tycks vara integrerat i föreställningar om manlighet tror jag att 
detta har påverkat Gabriel och Daniel i deras val. Vidare tycks våldets centrala del i 
dessa tonårskillars liv vara av stor betydelse för deras livsvillkor. Daniel kan till 
exempel inte på grund av sin dom bli polis, vilket är hans drömyrke. 

(Maskulina) yrkesdrömmar 
Bjerrum Nielsen och Rudberg menar att pojkarnas yrkesdrömmar under 
ungdomstiden är lika konformt manliga som flickornas är kvinnliga.161 Den 
maskulina tendensen kring pojkarnas yrkesval kan jag se i intervjumaterialet då 
flertalet informanter nämner framtidsyrken som enligt mig kan betecknas som 
typiskt manliga. Både Simon och Christian vill som ovan nämnts bli fotbollsproffs, 
Babak vill bli pilot, Daniel polis, Jonatan veterinär och Martin brandman. Endast 
Jonatan avviker i fråga om detta hänseende genom att nämna ett yrke som jag anser 
att man kan beteckna som könsneutralt. Jag vill dock inte beteckna Jonatan som en 
stor avvikare i fråga om denna aspekt då veterinäryrket är ett högavlönat yrke. Att 
planera för ett yrke som ger bra lön är enligt Bjerrum Nielsen och Rudberg också 
något som är typiskt för pojkar.162 Att skaffa sig ett yrke som alstrar ”bra med 
                                           
159 Mendel-Enk, s. 11. 
160 Connell, Maskuliniteter, s. 108. 
161 Bjerrum Nielsen & Rudberg, s. 217. 
162 Ibid. s. 294.  
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pengar” tycks vara mycket väsentligt för en del av tonårskillarna. Connell menar att 
skapandet av en hegemonisk maskulinitet underlättas om ”det finns ett samband 
mellan kulturella ideal och institutionell makt”. Connell menar vidare att toppen av 
näringslivet, militären och staten erbjuder en tämligen kollektiv bild av 
maskulinitet.163 Att ha en hög lön kan enligt mig betecknas som ett sätt att göra sig 
delaktig i den hegemoniska maskuliniteten. Detta vill jag koppla till Connell som 
menar att få män lever upp till den normativa standarden av den hegemoniska 
maskuliniteten men kan trots detta dra fördel av den. En stor grupp män har någon 
form av samröre med den hegemoniska maskuliniteten utan att själv utgöra 
sinnebilden av den och deras relation till denna form av maskulinitet bygger enligt 
Connell på delaktighet. 

De yrkesdrömmar som finns beskrivna ovan är alla existerande 
yrkesbeteckningar och denna tendens beskriver Bjerrum Nielsen och Rudberg 
också som något typiskt för pojkar då de menar att pojkar i regel har ganska precisa 
föreställningar om framtida yrke och utbildning.164 Den enda som avviker i detta 
avseende är Gabriel som säger ”jag tror jag skulle jobba med nåt som min farsa 
med vaktmästeri nåt där man får använda kroppen och händerna”. Gabriel nämner 
dock vaktmästaryrket för att exemplifiera ett fysiskt yrke. Detta uttalande visar på 
hur Gabriel identifierar sig med sin far i fråga om framtida yrkesval och kan enligt 
mig också härledas till genus såväl som till klass. Connell menar att skapandet av en 
arbetarklassmaskulinitet har en annorlunda dynamik än skapandet av en 
medelklassmaskulinitet. Det finns också andra skillnadsmönster då man talar om 
maskuliniteter. Frågor kring etnicitet är relevanta och det är också viktigt att veta att 
olika maskuliniteter också skapas inom samma kulturella och institutionella 
omgivningar.165

De precisa föreställningar som informanterna målar upp kring sitt framtida 
yrkesliv kontrasterar de vaga föreställningar som informanterna tycks ha om sitt 
framtida familjeliv. Det sätt på vilket informanterna beskriver sitt framtida vuxenliv 
visar på att arbetslivet är det mest centrala. Efter yrkesliv kommer delmål som till 
exempel körkort och därefter beskrivs informantens framtida boende. Familjeliv 
nämns endast vid ett enstaka tillfälle då Jonatan beskriver hur han i framtiden lever 
ett typiskt ”Svensson-tillvaro” med tillhörande hus, bil och barn. Denna tendens tar 
också Bjerrum Nielsen och Rudberg upp.166  

Det finns också en gemensam tendens hos informanterna i att göra om sitt 
fritidsintresse till en framtida yrkeskategori och detta är något som också Bjerrum 

                                           
163 Connell, Maskuliniteter, s. 101. 
164 Ibid. 
165 Ibid. s. 57. 
166 Bjerrum Nielsen & Rudberg, s. 294. 
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Nielsen och Rudberg tar upp.167 Exempel på detta är Simon och Christian som i 
framtiden vill ägna sig åt sitt favoritintresse, fotboll, på heltid. Andra 
intervjuberättelser som exemplifierar detta är Jonatans där han gör om sitt 
djurintresse till en framtida veterinärkarriär och Babak som vill göra realitet av sitt 
flygplansintresse.  

Avståndstagandet gentemot det som är tjejigt, bögigt och 
allmänt omanligt  
I intervjumaterialet framträder tydligt en heteronormativ syn på kön och sexualitet. 
Heteronormativitet kan enligt Tiina Rosenberg beskrivas som ”antagandet att alla 
är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt”. Med 
begreppet heteronormativitet åsyftas i forskningssammanhang ”de institutioner, 
strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något 
enhetligt, naturligt och allomfattande.” Rosenberg menar vidare att det är 
heteronormativiteten och inte heterosexualiteten i sig som ”garanterar dess status 
som norm genom att definiera och utestänga det onormala”.168  

Sexuell läggning tas inte upp i intervjufrågorna men trots det poängterar 
flertalet av informanterna på olika sätt sin eventuella heterosexualitet. De tar 
samtidigt avstånd från det som de anser är ”bögigt” eller ”fjolligt”.  
 

Eleonor: hur skulle du beskriva personen på bilden? 
Daniel: hahaha det vet jag inte han ser mer ut som en flicka så här fjolla 
Eleonor: varför tycker du det? 
Daniel: ja den där långa rocken han har och håller sig på armen som en flicka 
eller jag vet inte jag vet inte hur jag ska beskriva honom usch jag känner mig 
som en bög när jag kollar på det här 

 
I denna excerpt understryker Daniel sitt avståndstagande gentemot homosexuella. 
Att titta på bilder på män, och speciellt män som enligt honom inte är manliga, 
tycks vara ovant och obekvämt. Det tycks som att informanten i fråga känner sig 
hotad av situationen och har ett behov att visa sitt avståndstagande. Vidare 
förekommer vid återkommande tillfällen orden bög, modesnobb och fjolla i 
beskrivningar av samma bildperson. 
 

Eleonor: kan du beskriva personen på bilden? 
Daniel: bög haha 
Eleonor: varför då? 
Daniel: för jag hatar när folk ställer ut sig så där 
Eleonor: för att han ställer ut sig? 

                                           
167 Bjerrum Nielsen & Rudberg, s 294. 
168 Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk agenda (Stockholm: Atlas, 2003), s. 100 f. 
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Daniel: men bara för att han är ser ut som en bög han har spökat ut sig en 
masser och grejer jag vet inte jag gillar inte sånt där 
Eleonor: okej 
Daniel: sån där som man borde visa som man borde slå  
Eleonor: tycker du att han ser spännig ut eller? 
Daniel: jag vet inte han ser konstig ut han är en sån där som vill synas en 
masser han är så här bögfjolla eller nånting 

 
I denna excerpt menar jag att man dels kan se den negativa laddningen i ordet 
”bög” men också vilka egenskaper som av informanten anses vara ”bögiga” och 
som därmed inte innefattas i begreppet ”manligt”. ”Att spöka ut sig” och ”att ställa 
ut sig” är beteenden som informanten anser är ”bögigt” och jag menar att man 
också kan dra slutsatsen att det som informanten anser är ”bögigt” också kan ses 
som ett beteende som informanten anser är kvinnligt. Man kan här dra slutsatsen 
att det är ”omanligt” att spöka ut sig och ställa ut sig. Orden ”bög” och ”fjolla” 
används uteslutande i fråga om bildpersoner. Resterande delar av intervjumaterialet 
handlar om informanten själv och här förekommer inga ord av detta slag. Det är 
när informanterna konfronteras med bilder på andra män som föreställningar kring 
dessa ord och informanternas förhållande till homosexualitet blir synliga. Det är 
intressant hur informanten i fråga sätter in sig själv i ett sammanhang där 
maskulinitet och manlighet råder. Rosenberg poängterar att möjligheten att se sig 
själv som normal alltid kräver att det finns andra som kan ses som onormala169, i 
det här fallet homosexuella. De bildpersoner som passar in i den värld som 
informanten kan identifiera sig med accepteras och vinner sympati av informanten. 
De bildpersoner som inte passar in i ”den manliga normen” blir benämnda som 
”bög” eller ”fjolla”. Dessa bildpersoner blir i regel inte tillskrivna några andra 
egenskaper och informanterna har oftast inte något ytterligare att tillägga om dessa 
bildpersoner. Informantens oförmåga att i någon större utsträckning beskriva dessa 
bildpersoner ytterligare är en intressant faktor. Detta tror jag är ett sätt för 
informanten att fjärma sig gentemot bildpersonen.  

De ovan beskrivna tendenserna kan kopplas ihop med Connells teori om 
relationer mellan maskuliniteter som kan beskrivas med begreppen hegemoni, 
underordnande, delaktighet och marginalisering. Den hegemoniska maskuliniteten, 
d v s den maskulinitet som kan hävda sin dominans i samhället, är en del av det 
kulturella ramverk inom vilket det finns genusrelationer som bygger på dominans 
och underordning mellan olika grupper av män. Heterosexuella mäns dominans 
och homosexuella mäns underordning är ett starkt exempel på detta och denna 
relation upprätthålls med hjälp av en rad praktiker; politisk och kulturell 
uteslutning, kulturell smutskastning, gatuvåld, ekonomisk diskriminering och 

                                           
169 Rosenberg, s. 91. 
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personlig bojkott. Vidare menar Connell att den homosexuella maskuliniteten 
symboliserar allt som utestängts från den hegemoniska maskuliniteten.  

Det finns dock också andra maskuliniteter som underordnas; de heterosexuella 
män och pojkar som inte uppfyller kraven och som därmed också är utestängda 
från ”legitimitetscirkeln”.170 Detta fenomen tar sig uttryck i mitt intervjumaterial i 
fråga om beskrivningar av en bildperson. Gabriel tillskriver bildpersonen epitetet 
”mammas lille barn” och menar att bildpersonen ser snäll och mesig ut. Detta 
uttalande sammanfaller med Jonatans intryck av bildpersonen som han beskriver 
som ”mammas lilla hjärtegull”. Han tillskriver också bildpersonen epiteten ”töntig” 
och ”religiös” och menar att bildpersonen är ”en sån där snäll pojke som går i 
kyrkan varje söndag.”. Detta kan enligt mig visa på ett avståndstagande från 
informanternas sida gentemot egenskaper av dessa slag. Vidare visar Daniels 
beskrivning av bildpersonen liknande tendenser. 
 

Eleonor: kan du beskriva personen på bilden? 
Daniel: mobbad 
Eleonor: varför tycker du det? 
Daniel: jag vet inte det ser så ut han ser så här ledsen ut tönt liksom jag har 
varit mobbad i hela mitt liv kolla på mig. 
Eleonor: okej 
Daniel: det är synd om han fan 
 

Denna excerpt tycker jag illustrerar ovanstående fenomen på ett tydligt sätt och 
synliggör också Daniels föreställningar om att bildpersonen skulle uppleva ett 
utanförskap. Detta påstådda utanförskap tycks grundas i Daniels intryck av att 
bildpersonen i fråga inte lever upp till normen av hur en riktig man bör vara. 

Vidare kan jag se tendenser i mitt intervjumaterial som visar att företeelser som 
kan identifieras som typiskt kvinnliga eller ”tjejiga” också är företeelser som 
informanterna på ett tydligt sätt tar avstånd ifrån. Tjejerna beskrivs av tonårskillarna 
som en motsats till dem själva; tjejerna är det som tonårskillarna inte är. Nedan 
beskriver Daniel sina tjejkompisar och vad de brukar prata om på ett sätt som visar 
på att han till viss del tar avstånd från dem och sätter in dem i ett annat 
sammanhang än det han själv befinner sig i. 
 

Eleonor: tycker du att det är någon skillnad på att umgås med killkompisar och 
att umgås med tjejkompisar? 
Daniel: ja 
Eleonor: vad är skillnaden? 
Daniel: stor skillnad tjejer är så här mer babbliga eller jag vet inte de är på ett 
annat sätt. 

                                           
170 Connell, Maskuliniteter, s. 101 ff. 
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Eleonor: på vad för sätt? 
Daniel: vet jag inte 
Eleonor: är det skillnad på vad man snackar om? 
Daniel: ja dom snackar om helt andra saker 
Eleonor: som till exempel? 
Daniel: allt som är konstigt haha kläder och en massa skit. 
Eleonor: okej tycker du att det är kul att prata om kläder och sånt? 
Daniel: nej 
Eleonor: okej men dom är roliga att hänga med i alla fall? 
Daniel: ja haha det är dom det är ju tjejer. 

 
Här ser vi tendenser till hur informanten förhåller sig till sina tjejkompisar i ett jag-
och-dom-perspektiv. Killar och tjejer är enligt informanten på olika sätt och det 
som tjejerna pratar om är ”konstigt” och i och med det inte något som informanten 
kan identifiera sig med. Detta tycks vara ett sätt att avgränsa sig gentemot det andra 
könet och detta anser jag är ett utryck för ”isärhållandets princip”.171 I Daniels 
förklaring till varför han ändå tycker att det är roligt att umgås med tjejer tydliggör 
han att han ”gillar tjejer”. Ovanstående excerpt visar att Daniel inte tycks umgås 
med tjejerna för det intellektuella utbytets skull utan på grund av att de är just tjejer. 
Denna genomgående tendens (att sätta sig emot det som är tjejigt) visar på hur 
informanterna förhåller sig till den genusstruktur där de två könen förhåller sig 
dikotomiskt till varandra. Nilsson menar att dikotoma könsuppfattningar utgör en 
grundläggande aspekt av identitetsprocesser172 och detta kan på ett tydligt sätt 
härledas till mitt intervjumaterial. 

Vidare upplever samtliga informanter en skillnad i hur man beter sig när man är 
med bara killkompisar och hur man beter sig när man också umgås med 
tjejkompisar. Flertalet av informanterna upplever denna skillnad som stor. Den 
största skillnaden tycks ha till grund att det är en av tjejerna som är eller kommer 
att bli föremål för romantisk kärlek från informantens sida. 
 

Eleonor: Är det någon skillnad på att umgås med killkompisar och att umgås 
med tjejkompisar? 
Simon: ja man kanske är lite mer mogen när man är med tjejer. 
Eleonor: varför då? 
Simon: nämen man vill inte skämma ut sig man kan prata så här mer jag vet 
inte riktigt men det är bara så här med killar kan man vara mer vad ska man 
säga öppen 
Eleonor: varför tror du det är så? 
Simon: ja är det någon som man tycker om speciellt då vill man ju helst inte 
svära så här mycket så att man jag menar tjejer brukar ju inte tycka om när en 

                                           
171 Hirdman, Yvonne, Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning (Uppsala: Maktutredningen, 

1988). 
172 Nilsson, Bo, s. 35. 
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kille svär mycket och sånt men när man är med så här killkompisar då kan man 
ju typ skämta så här det är mer ja 

 
I denna excerpt synliggörs hur förhållandet till tjejer kompliceras av en förväntad 
(och eventuell) romantisk dragning till dem. Detta fenomen upprepas även i 
intervjuer med andra informanter. Detta kan kopplas till Nilsson som menar att 
dikotoma könsuppfattningar baseras på föreställningar om den reproduktiva 
förmågan.173 Att relationen till det motsatta könet ser ut på ovanstående sätt tycks 
ses som något självklart, något som är en allmän uppfattning. Detta menar jag kan 
ses som en del av de processer som upprätthåller heteronormativiteten i samhället. 
Att visa sin dragning till tjejer tror jag också är ett sätt för tonårskillarna att 
understryka sin heterosexualitet. 
 

Sammanfattande slutdiskussion 
Denna studie kretsar kring skapandet av maskuliniteter bland de 7 tonårskillar jag 
intervjuat på fältet, en fritidsgård. I intervjumaterialet har olika teman framträtt som 
har det gemensamt att de enligt mig är bidragande i de processer som skapar 
maskuliniteter.  

I intervjumaterialet blir en, ur tonårskillarnas synpunkt, eftertraktad normalitet 
tydlig. Andra tendenser i intervjumaterialet synliggör vad som innefattas i denna 
normativa maskulinitet. Vikten av att vara sig själv tycks ses som ett ideal. Detta 
ideal är mycket motsägelsefullt då det tycks som att man bör förhålla sig till detta 
såväl som till den normativa maskuliniteten. Vidare tycks det som om sport är 
något som kan innefattas i denna normalitet, då sport på olika sätt är centralt i 
tonårskillarnas liv. Vidare kan tendenser kring våld uppmärksammas i 
intervjumaterialet. Dessa tendenser är påtagliga hos två av tonårskillarna då våldet 
på ett konkret sätt har tycks vara en del av deras liv. Vidare blir tonårskillarnas 
utsagor kring framtiden intressanta då samtliga killar nämner drömyrken som på 
olika sätt kan ses som typiskt manliga. De ovan beskrivna kategorierna har det 
gemensamt att de handlar om ideal och företeelser som innefattas i tonårskillarnas 
liv. Dessa teman är viktiga i förståelsen kring skapandet av maskuliniteter. Vidare är 
det intressant att även analysera det som tonårskillarna sätter sig emot, nämligen det 
som är tjejigt, bögigt och allmänt omanligt. En stark heteronormativitet blir synlig i 
tonårskillarnas utsagor och de tar också på ett tydligt sätt avstånd från 
homosexualitet. Utifrån detta kan den slutsatsen dras att homosexuella inte 
innefattas i den normativa maskulinitet som framträder ur intervjumaterialet. 
                                           
173 Nilsson, Bo, s. 35. 
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Vidare tillskrivs epitet, som till exempel ”töntig”, på en bildperson vilket visar på 
att det även finns heterosexuella killar och män som inte innefattas i den normativa 
maskuliniteten. Tjejer tycks tonårskillarna också på olika sätt ta avstånd ifrån. De är 
annorlunda och pratar om ”konstiga” saker men är intressanta ur ett romantiskt 
perspektiv. Ovanstående teman bidrar alla till skapandet av maskuliniteter bland de 
tonårskillar jag intervjuat. 
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Jaha, så du är heterosexuell alltså? 
– om fyra kvinnors upplevelser av att leva tillsammans med 

kvinnor 
Katarina Nord 

Inledning 
För att närma mig ämnet homo- och bisexuella kvinnors identitet och livsvillkor, 
inleddes materialinsamlingen inför uppsatsen med ett besök i stadens offentliga 
rum: 

Observation, Linköpings innerstad, 041118, 15:43 
Klockan är kvart i fyra en eftermiddag i november. Jag sitter på ett café i en av 
Linköpings stads shoppinggallerior. Börjar så anteckna korta berättelser av det i 
omgivningen som jag lägger märke till. Undrar stilla om jag verkligen lägger märke 
till allt som sker runtomkring mig. Frågar mig om jag kanske bara noterar de 
människor och skeenden som på något sätt sticker ut från det omedvetet väntade. 

På mitt papper formas en mängd grovhuggna bilder av människor och några av 
de affärer och reklambilder jag noterar i gallerian. Människornas egenskaper 
antecknar jag mycket systematiskt. Det jag antecknar är individens kön, ålder, och 
etnicitet i de fall där detta kunnat tolkas. I vissa fall antecknar jag även människors 
klädsel och sociala status. När jag lyfter mina ögon från anteckningarna och åter 
vänder blicken mot omgivningen, har jag svårt att tänka mig att de korta 
beskrivningar som jag kommer att bära med mig hem härifrån kommer att erbjuda 
något vidare material för analys. Vad berättar egentligen dessa snäva och stereotypa 
bilder om sociala koder i det offentliga livet? Vad säger väl det faktum att en 
medelålders, till synes svensk man går och håller en liten, till synes svensk pojke i 
femårsåldern i handen genom en galleria? Vad säger det faktum att han i den andra 
handen håller en matkasse från mataffären som ligger en våning under oss? Vad 
säger det faktum att målet för deras promenad tycks vara ett parfymeri främst för 
damer där mannen köper en parfym eller något dylikt? 

Jag skulle kunna tolka det jag då såg, och nu läser i mina anteckningar, som en 
spännande lek med manlig heterosexuell genusidentitet. Men jag valde, helt utan att 
ens reflektera över varför, att tro att den här mannen var ute och gick på staden 
med sin son, för att köpa hem mat till middagen och en fin parfym till sin fru eller 
flickvän, kanske pojkens mamma.  

Efter att ha studerat observationsmaterialet i omgångar såhär i efterhand 
upplevde jag att det faktiskt förtäljer en hel del, problemet var bara att jag letade 
efter fel typ av information. Vad jag upptäckte i det analytiska efterarbetet med 
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observationerna var att mina anteckningar kanske inte berättade lika mycket för 
mig om det sociala livet i gallerian, som det avslöjade att min egen tolkning och 
kategorisering av det sociala livet var det väsentliga. Det intressanta i 
sammanhanget kom att vara att jag antog att individen jag såg överhuvudtaget var 
en man, var far till pojken han hade med sig, att han var heterosexuell och att han 
hade en heterosexuell partner, till vilken han av någon anledning köpte en kostsam 
och elegant present. Sexuell läggning hade för övrigt ingen plats alls i mina 
noggranna kategoriseringar av människorna jag kom att studera under 
observationerna. Alltså antog jag, när inget annat tydligt manifesterades, att alla 
individer jag såg levde som heterosexuella. Ur detta perspektiv kan frågan ställas i 
vilken mån kvinnor som lever med kvinnor syns i det offentliga rummet. Jag lade 
inte märke till några parrelationer mellan kvinnor under de två observationer jag 
genomförde, och frågan är om detta påverkades av min egna relativt omedvetna 
förförståelse – om kvinnors uttryck för kärlek sinsemellan undgick min 
uppmärksamhet och istället tolkades som vänskapsrelationer, eller om det är att 
homosexuell kärlek generellt uttrycks i mindre grad än heterosexuell i det offentliga 
rummet. Denna fundering utgör en av utgångspunkterna för uppsatsen - på vilka 
sätt kan förhållanden som dessa tänkas påverka självuppfattning och livsvillkor för 
kvinnor som lever med kvinnor.  

Syfte 
Undersökningen syftar till att undersöka fyra kvinnors upplevelser att leva i relation 
tillsammans med en annan kvinna. Det som särskilt fokuseras är hur dessa kvinnor 
har hanterat processen att förstå sig själva som bi- och homosexuella. Syftet har 
inte varit att beskriva homo- och bisexuella kvinnors livssituation på ett generellt 
plan, utan att undersöka hur just de fyra intervjupersonerna har upplevt processen 
att förstå sig själva och hantera sina livsvillkor.  

Frågeställningar 
- Hur har intervjupersonerna upplevt processen att förstå sig själva i relation till sin 
sexualitet? 
- Hur har intervjupersonerna förhållit sig till bi- och homoseualitetsbegreppet? 

Avgränsningar 
Precis som i de övriga delarna av antologin, ligger det konstruktivistiska 
genusperspektivet till grund för denna del. Genusperspektivet anknyts till främst i 
inledningen, för att skapa förståelse för på vilket sätt konstruktioner av genus 
hänger ihop med konstruktioner av sexualitet. Fortsättningsvis i denna del av 
antologin kommer genusvetenskapliga resonemang lämnas därhän, för att istället 
fokusera på just konstruktioner av sexualitet. Viktigt är dock att påpeka att det som 
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nämns i fråga om konstruktion av genus i den gemensamma inledningen, är 
nödvändigt för att skapa sig en full förståelse av de normer kring sexualitet och 
identitet som i denna uppsats kommer att diskuteras. Precis som Rosenberg 
diskuterar i Queerfeministisk agenda, kan inte könsbegreppet frikopplas från 
sexualiteten, då manlig och kvinnlig genuskonstruktion skapas i relation till normen 
om heterosexualitet.174  

Även queerperspektivet hamnar lite i skymundan i denna undersökning. Judith 
Butler kommer att nämnas som hastigast vid ett tillfälle i resultatdelen, och hon 
relateras även till i den gemensamma inledningen. Orsaken till att queerperspektivet 
inte ges större plats i undersökningen hänger dels ihop med frågor som brist på tid 
och utrymme, och dels en fråga om att låta intervjupersonernas utsagor styra vad 
undersökningen skulle komma att fokusera. Dessutom har jag fått uppfattning av 
att användandet av queerteori i en uppsats av denna metod (grundad teori) och 
tidsram, skulle vara lite som att ta sig teoretiskt ”vatten över huvudet”. 

Mycket av det insamlade materialet har sållats bort, då underlaget var för stort 
för de tidsmässiga ramarna för uppsatsen. T.ex. valdes att inte skriva om 
kvinnornas upplevelser av heterosexuella erfarenheter, eller deras upplevelser av 
negativa eller positiva reaktioner på från omvärlden. Inte heller har jag särskilt 
ingående valt att skildra intervjupersonernas berättelser om hur de lever eller har 
levt tillsammans med andra kvinnor, i fråga om öppenhet eller döljande och så 
vidare. Istället har fokus lagts på just kvinnornas identitetsskapande och förståelse 
av sig själva som bi- och homosexuella. 

 

Metod 

Min empiriska grund utgörs av fyra djupintervjuer och ett antal observationer. Det 
har främst varit det genom djupintervjuerna insamlade materialet, som har kommit 
att ligga till grund för uppsatsen. Resultatet av observationerna redovisas främst i 
inledningen, men de funderingar de gav upphov till finns med fortlöpande som en 
röd tråd i uppsatsen. 

Ämnet för undersökningen var i initialskedet relativt brett, vilket motsvarade 
uppsatsens avsikt, som enligt metoden grundad teori i första hand är att gå ut i fält 
utan någon specifik teoretisk förankring som utgångspunkt för undersökningen.175 
Ett antal breda frågeställningar var vad som i undersökningens första stadium kom 
att leda uppsatsens väg, sedan var tanken att fältet till stor del skulle styra vad 
forskningen skulle komma att fokusera. Det var därför först i samband med 
bearbetningen av det genererade materialet, som en avsmalning av ämnet kom att 

                                           
174 Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk agenda (Stockholm: Atlas, 2003), s. 74. 
175 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm: Liber, 2003). 
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ske. Stor vikt har alltså lagts på de ämnen som intervjupersonerna själva upplevde 
var betydelsefulla. 

Problem 

En effekt av användandet av metoden grundad teori i studien, har varit att stora 
delar av intervjumaterialet sållades bort i efterarbetet. Detta på grund av att den 
öppna ingången i ämnet gav ett mycket brett material, av vilket bara en bråkdel 
kom till användning i studien. Detta är, som jag förstår det, en förutsedd aspekt av 
grundad teori som forskningsmetod, och detta ska inte behöva vara ett problem 
under metoden, då materialinsamlingen skall fortgå tills forskaren upplever sig ha 
nått teoretisk mättnad.176 Detta upplever jag dock har varit svårt att tillmötesgå i 
forskningsprocessen, då den marginella tidsramen för denna undersökning inte 
tillåtit mig att återvända till fältet för en andra intervju med intervjupersonerna. 
Detta har gjort arbetet med min del av antologin till ett något av ett kreativt projekt 
med syftet att utifrån ett relativt litet material om just intervjupersonernas 
identitetsskapande utifrån deras känslor för eller relationer till andra kvinnor, skapa 
en meningsfull och vetenskapligt intressant uppsats.  

Observationer 
Avsikten med observationerna var att studera människors olika former av 
interaktion i det offentliga rummet. Detta framför allt när det gäller öppet visande 
av kärlek och tillgivenhet i tvåsamhetsrelationer, när det gäller t.ex. kroppsspråk 
och känslomässiga uttryck som att t.ex. hålla varandra i handen eller kramas. 
Avsikten med detta var att studera hur människors identiteter och värderingar 
konstrueras och kommuniceras socialt genom interaktion, och följaktligen har 
ansatsen varit att utifrån det observerade kunna dra slutsatser om vilka beteenden 
som är socialt acceptabla och normala eller uppseendeväckande och avvikande. En 
viktig del i resultatet av observationerna har varit självreflexivitet - hur kategoriserar 
jag som forskare den verklighet som observeras efter vedertagna uppfattningar av kön 
och sexualitet? 

Genomförande och kategorisering av intervjuerna 
Tillgång till intervjupersoner har erhållits genom personliga relationer, något som 
säkerligen har haft effekter på hur mycket som berättats i intervjuerna. Just därför 
har jag upplevt att extra etiska hänsyn varit extra viktiga, i intervjusituationerna och 
även i den fortsatta behandlingen av materialet. Det faktum att intervjusituationen 
handlar om social interaktion, där intervjumaterialet utgörs av en social 
konstruktion som arbetas fram i relationen mellan intervjuare och intervjuperson, 

                                           
176 Guvå & Hylander, s. 36.  
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har beaktats.177 Olika åtgärder har vidtagits för att minimera intervjusituationens 
dimensioner av över- respektive underordning, t.ex. har formen på intervjuerna 
varit öppen, och rört sig kring ett tiotal övergripande teman. Intervjuerna har varit 
mycket djupgående, och de blev alla mellan en till två timmar långa. En grundtanke 
som upplevs ha passat ämnet och ansatsen har varit att genomföra intervjuerna i en 
form där intervjupersonerna i hög grad själva avgör vad de vill diskutera, och vad 
de upplever har varit viktigt i deras egna erfarenheter av ämnet. Denna friare form 
av intervju tycks också mest lämplig ur en etisk synvinkel, då ämnet för studien kan 
tänkas vara relativt intimt. I övrigt har undersökningen genomförts i linje med 
forskningsrådets etiska regler, vilka intervjupersonerna har delgivits före varje 
intervjutillfälle.178 Intervjupersonerna hade även i förväg upplysts om ungefär vad 
undersökningen skulle behandla och hur intervjuerna skulle komma att vara 
upplagda, för att erbjuda möjlighet till reflektion över huruvida de ville delta i 
studien eller ej. Intervjuerna kom att genomföras hemma hos varje intervjuperson, 
och det var i samtliga fall intervjupersonerna själva som föreslog detta. Detta 
skedde i enlighet med min förhoppning att hemmamiljön skulle kännas mer 
bekväm och trygg för intervjupersonerna, än t.ex. mitt eget hem eller en offentlig 
plats. En konsekvens utav detta var möjligen att jag som forskare upplevde 
situationen som mindre trygg och kontrollerad, men det kan ses som en prisvärd 
konsekvens av det rika material som intervjuerna kom att bidra med. 

Begreppsdiskussion 
Något som har givit upphov till reflektion under arbetet med uppsatsen har varit 
hur kvinnornas livssituation skulle benämnas. Min förhoppning var att genom 
uppsatsens gång referera till deras livssituation genom att diskutera dem som 
kvinnor som lever med kvinnor. Under arbetet med uppsatsen kändes dock detta 
långa epitet något tillkrånglat, varför jag istället valde att använda mig av orden bi- 
och homosexuella kvinnor. Detta med nackdelen att dessa ord istället gärna låter 
sterila eller fungerar kategoriserande på ett sätt som det första förslaget enligt mig 
till viss del undgick. En annan sak jag funderat över har varit hur jag ska benämna 
de flickor och kvinnor, som ofta relateras till, i studien. Då intervjupersonerna t.ex. 
ofta talar om sin attraktion till tjejer eller kvinnor, är det just så jag kommer att 
benämna dem, för att på bästa sätt närma mig intervjupersonernas vardag. 

Något annat som orsakade eftertänksamhet under arbetet med kategorisering 
av intervjuerna, var hur frågan med beskrivning av intervjupersonernas sexualitet 
skulle hanteras. Den ursprungliga avsikten var att be dem själva beskriva sig som 
antingen bi- eller homosexuella, för att senare låta detta underlätta hanteringen och 
tolkningen av intervjumaterialet, men under intervjuernas gång visade det sig dock 
                                           
177 Kaiser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete. (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 60. 
178 Se Humanistiska forskningsrådets etiska riktlinjer, i den gemensamma inledningen. 
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att just detta var problematiskt. Min upplevelse var att några av intervjupersonerna 
reagerade negativt på min förfrågan om hur de brukar beskriva sin sexualitet, något 
som jag till viss del varit förberedd på, men ändå ville genomföra då jag antog att 
det skulle utgöra ett intressant underlag för diskussion. Under och efter arbetet med 
intervjuerna skulle det framgå att just "beskriva sig" var något flera av 
intervjupersonerna hade funderat mycket kring, och upplevde som viktigt att ta 
upp. Angående benämning av intervjupersonernas sexuella läggning, kommer 
därmed termerna bi- och homosexualitet ändå att användas för att närma sig en 
beskrivning av intervjupersonernas liv och medföljande livsvillkor. Detta i ett 
försök att ändå beskriva intervjupersonerna på sätt som är tillfredsställande för 
läsarens behov av att kunna relatera till, och i någon mån förstå, individerna bakom 
intervjucitaten. Tillsammans med intervjucitaten kommer intervjupersonens namn 
anges för att komma så nära individerna bakom citaten som möjligt. 

Presentation av intervjupersoner 
De fyra intervjupersonerna är alla kvinnor, som lever eller har levt i en homosexuell 
relation. Två av kvinnorna förklarar sig själva som bisexuella, och två av dem ser sig 
själva som homosexuella. Detta gör att de i vissa avseenden har helt olika 
upplevelser, t.ex. då det gäller känslor inför tidigare heterosexuella erfarenheter eller 
känslor inför andra homo- och bisexuella som grupp. Trots detta har någon större 
vikt ej lagts vid att analysera dessa olika upplevelser separat, då utgångspunkten 
ligger i ett antagande om att de delar erfarenheter i fråga om livsvillkor och identitet 
utifrån det faktum att de har levt eller lever tillsammans med en annan kvinna. 
Fokus kommer att läggas på inre processer av självförståelse, snarare än på yttre 
skeenden, varför intervjupersonernas erfarenheter kommer att behandlas i mindre 
grad. Även i övrigt är intervjupersonernas erfarenheter varierande, något som har 
setts som en fördel i arbetet med undersökningen. De har olika social bakgrund, 
och har en relativt stor spridning i fråga om ålder. Två av intervjupersonerna är 23 
år, en 35 år, och en 49 år gammal. Två av intervjupersonerna har barn sedan 
tidigare heterosexuella relationer, och alla intervjupersoner har både homosexuella 
och heterosexuella erfarenheter. De är alla födda och uppvuxna i Sverige. Två av 
dem har ”kommit ut” som ungdomar, och två som vuxna. De har olika 
erfarenheter i fråga om att leva öppet eller dolt som homosexuell, och de har olika 
typer av relationer till homosexuella föreningar eller nätverk. Nedan följer en 
kortare presentation av individerna bakom intervjupersonerna. Intervjupersonernas 
namn är förstås fingerade. 

Josefin är 23 år gammal och förklarar sig själv som bisexuell. Hon har tidigare 
haft ett längre sammanboende förhållande med en tjej, men lever nu i en 
heterosexuell relation. Hon har inga barn. Även Stina är 23 år gammal, och har inte 
heller hon några barn. Hon ser sig själv som homosexuell, och lever för närvarande 
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i ett förhållande, men bor ensam. Helene är 35 år gammal, och har två barn sedan 
ett heterosexuellt förhållande. Hon ser sig själv som homosexuell, och lever i en 
relation. Även hon bor ensam. Cecilia är 49 år och har tre barn sedan ett 
heterosexuellt äktenskap. Hon förklarar sig själv som bisexuell och lever som 
sambo i ett förhållande med en kvinna. 

  

Resultat 

Heteronormativitet och avvikandets villkor 

Sociala normer och gränsöverskridande  
Intervjupersonerna har rent generellt sett haft mycket varierande uppfattningar om 
de olika teman som gåtts igenom under intervjuerna. En sak de dock tycks ha 
gemensamt är att de alla upplevde en stor känslomässig förvirring i samband med 
de första erfarenheterna av relationer till, eller känslorna inför, tjejer eller kvinnor. 
Flera av dem upplevde sig inte veta vad det var som hände inom dem, och hur 
detta skulle påverka dem. Detta medförde bland annat ett behov av att namnge 
eller bestämma det de gick igenom, för att kunna förstå ”vad” som hände eller 
”vem” detta hade gjort dem till. Helene, som ser sig själv som homosexuell, 
berättar om hur hon upplever att sociala regler om heterosexualitet som norm först 
höll henne tillbaka, när hon fick känslor för en tjej. Det faktum att hon 
uppfostrades med ”att det ska vara pojke och flicka” hindrade henne först från att 
hänge sig åt sina känslor. 
 

Helene: Första tanken liksom när man hade träffat en tjej, då blev man ju 
ganska förvirrad… [skrattar] ...för att det var så mycket. Och så var det så 
starka känslor. Alltså det var ju någonting, nåt väldigt starkt som drev mig mot 
den tjejen. Fast ändå var det nåt som höll tillbaka, och det var väl det här att 
hur man blivit uppfostrad liksom. Att det ska vara pojke och flicka. 

Även Josefin, som förklarar sig själv som bisexuell, beskriver hur hon har haft svårt 
att acceptera vad hon beskriver som ”den sidan av henne själv” som attraheras av 
tjejer. Hon upplever själv att detta beror på att hon har haft svårt att släppa 
samhälleliga normer kring vem hon borde attraheras av. 

Josefin: Jag blev kär i en tjej. […] Det var väl så jag upptäckte det från början, 
men sen har det ju liksom slagit fram och tillbaks mellan killar och tjejer. Hela 
tiden. Och det har varit ganska jobbigt ändå och komma tillfreds med den 
sidan av mig själv som tycker om tjejer. Just för att jag har haft svårt att släppa 
samhällets syn på det hela, och bara ha min syn på det hela. 
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Cecilia, som kan förklaras som bisexuell, även om hon tycker det är problematiskt 
att förklara sin sexualitet, uttrycker irritation över hur människor förvånas över och 
frågar om när hon upptäckte att hon attraheras av kvinnor, och poängterar hur det 
skulle ses som nästintill absurt att fråga någon om när personen i fråga kom på att 
den var heterosexuell. Hon är medveten om att det finns en norm för vem hennes 
sexualitet bör riktas mot, vilken orsakar allmän förvåning över det faktum att hon 
”tycker om tjejer”. 

Cecilia: Jag tycker den här biten är lite svår och det, det vet jag att Annika 
[fingerat namn] som jag lever med också tycker är svårt. Alltså när vi ska 
behöva beskriva oss. För den frågan fick man aldrig när man var gift. Med en 
man får du aldrig frågan ”jaha så du är heterosexuell alltså?”. Det blir ju nästan 
humor av. Men nu får man frågan när upptäckte du att du var homosexuell 
eller lesbisk eller tyckte om tjejer? 

Cecilia berättar vidare om hur hon upplevde stark ångest då hon drömde om och 
fantiserade om kvinnor under det heterosexuella äktenskap hon då levde i. Hon 
kände sig tvungen att inför sig själv bestämma att hon var bisexuell, för att slippa 
rädslan att vara homosexuell. 

Cecilia: Jag vet att jag hade en period när jag tänkte på tjejer när jag var gift och 
hade världens ångest för det. Och var tvungen att bestämma mig för att… Att 
det var nåt konstigt vet jag att jag tänkte på. Och då bestämde jag mig för, för 
att jag skulle orka med de här tankarna då, att jag är bisexuell. Och då vet jag 
att jag pressade mig själv till att titta på killar ibland och se om jag inte tyckte 
att... Och det fanns ju killar som attraherade mig, och då blev jag lugn. Så 
bestämde jag mig för att jag är bisexuell, och så blev jag av med min ångest. 

 
Cecilias ångest över rädslan att vara homosexuell kan måhända ha stegrats av det 
faktum att hon då var gift med en man, men man kan anta att dessa tankar inte är 
ovanliga hos människor med som lever och fostrats i heteronormativitet, och vars 
sexualitet tycks avvika från det förväntade. 

Här är det tydligt hur dessa kvinnor på olika sätt och i olika situationer tvingas 
att förhålla sig till normer om sexualitet. Tiina Roosenberg förklarar i 
Queerfeministisk Agenda normativitetsbegreppet som det maktsystem som bevarar 
och stödjer normerna. Det utgör ett outtalat krav på att individen ska följa en 
uppsättning sociala regler som skapats av andra.179 Normer förklaras här som 
sociala regelsystem, vars osynlighet ofta upphör i samband mot att någon bryter 
mot dem. Detta blir tydligt t.ex. i citatet ovan, där Cecilia tvingas förklara när ”kom 
på” sin sexualitet, ett förfrågan som aldrig hade uppkommit om hon inte hade 
brutit mot den förväntade eller normativa sexualiteten. Hon påpekar även det 
                                           
179 Rosenberg, s. 101. 
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absurda i att fråga någon om den är heterosexuell, något som sätter fingret på det 
heteronormativa antagandet att alla är heterosexuella, tills motsatsen visas. 
Roosenberg menar vidare att normalitet utgörs av den trygghet som erhålls i 
samband med känslan av att inte vara avvikande. Utifrån detta skulle man kunna 
anta att en upplevelse av avvikande skulle innebära motsvarande känslor av 
otrygghet eller förvirring, ett tema som materialet i min undersökning är rikt på. 
Grundat på resonemanget ovan är det inte helt obefogat att anta att 
heteronormativitet gör bi- och homosexuella kvinnors identitetsformande mer 
problematiskt, och deras medföljande livsvillkor mer begränsande. 

Att förklara sig själv – inför sig själv 
Flera av intervjupersonerna berättade om hur den konfliktfyllda inre situation som 
de första homosexuella erfarenheterna eller känslorna gav upphov till, skapade ett 
behov av att namnge eller förklara för sig själva vad som hände med dem. Stina 
berättar om de problem hon hade med att förstå vad som hände inom henne, när 
hon plötsligt blev kär i en tjej: 

Stina: Det svåra var väl kanske att jag inte visste riktigt vad det var ifrån början 
och därmed kanske jag inte kunde säga det till så många för att jag inte riktigt 
visste vad det var. Och när jag väl kom på att det kanske var att jag var kär 
liksom, för jag fattade inte riktigt först vad som hände, så kunde man inte prata 
med vem som helst för att… för att man inte riktigt visste hur dom skulle ta 
det. 

Hon uttrycker att hon inte visste ”vad det var”, och därför inte hade möjlighet att 
berätta det för någon. När hon senare insåg att hon var kär i en tjej, så upplevde 
hon sig inte kunna prata med vem som helst om det, då hon inte visste hur 
omgivningen skulle uppfatta henne och reagera på hennes känslor. Helenes 
berättelse liknar Stinas, då den innehåller samma känslomässiga tumult, och samma 
sökande efter ”vad” är det som händer: 

Helene: Jag kände mig ju väldigt förvirrad i mig själv, i hela situationen liksom, 
vad är det som händer, vad är det som sker och vad händer i mig liksom? 
Alltså det kom så mycket känslor, som jag aldrig tidigare hade mött på i min 
kropp. 

Cecilia upplever sig inte heller nu, efter att ha levt med en annan kvinna under ett 
antal år, veta ”vad” hon är, men tycker att detta bara märks när andra kräver att 
hon beskriver sig själv. När hon måste beskriva sig säger hon dock att hon är 
bisexuell. Hon menar att just det faktum att hon i vuxen ålder ”blivit” bisexuell, 
och lämnat sin man för en kvinna, gör att människor frågar henne hur hon 
”upptäckte” att hon var bisexuell. Hon upplever att frågor om detta upptäckande är 
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jobbiga eftersom de ställer krav på henne om att förklara vem hon är, något som 
hon fortfarande inte känner att hon vet. 

Cecilia: Jag tycker att andra ställer frågor om det just eftersom jag inte har varit 
det hela livet. Ja, det har jag väl kanske, bisexuell, det vet man inte då. Men när 
man ändrar livet från att ha levt med en man och ska leva med en kvinna så 
blir det så mycket frågor jaja hur upptäckte du att du var homosexuell? Man 
måste på nåt vis upptäcka det. Och det tycker jag är... jobbigt att få den frågan. 
Jag kan gärna berätta om mej, men jag känner ibland att jag vet inte vad jag är. 
Och då frågar jag mig - är det viktigt att jag vet vem jag är? 

Cecilia verkar relativt tillfredsställd med att inte riktigt veta ”vad” eller ”vem” hon 
är. Hon berättar att detta faktum mest märks när andra ber henne förklara sig själv, 
vilket tyder på att omvärlden har ett större behov av att kategorisera henne, än hon 
själv tycks ha. Hennes fråga ”Är det viktigt att jag vet vem jag är?” kan kanske 
anses vara talande för hennes inställning till att förklara sig själv. Nedan följer en 
diskussion av intervjupersonernas sätt att kategorisera sig inför omvärlden. 

Att kategorisera sig själv – inför andra 
Behovet av att kategorisera sin omvärld kan ses som grundläggande för skapandet 
av mänsklig identitet. I detta avsnitt ämnar jag närma mig ett tydliggörande av hur 
tvånget att förklara sig själv kan härledas till skapandet av identitetskategorier som 
till exempel hetero- bi eller homosexuell. När jag frågade Josefin om hur hon ”såg 
på sin egen sexualitet” såg dialogen ut så här: 
 

Katarina: Hur ser du på din egen sexualitet?  
Josefin: Att jag tänder på personligheter, inte på kön. 
Katarina: Innebär det att du kallar dig själv bisexuell? 
Josefin: Eeh... Jo… Ja. Eftersom det är det närmaste man kan komma så. 
 

Josefins tveksamhet inför att benämna sig själv som bisexuell kan tolkas som att 
hon upplever begreppet som snävt och kategoriserande. Hon berättar att hon i 
allmänhet föredrar att förklara sig som att hon ”tänder på personligheter, inte på 
kön”, ett svar som levererades med visst eftertryck. När jag frågade henne hur hon 
känner inför att kategorisera sig svarade hon: 
 

Josefin: Jag vill inte bli definierad som hon som är homosexuell eller hon som 
är bisexuell, eller hon som är heterosexuell. För i ett homosexuellt 
sammanhang så blir ju jag den som, i deras ögon, är heterosexuell. […] Folk 
har en förmåga att tillskriva en attribut som inte stämmer, p.g.a. en sexuell 
läggning. Jag är ju inte på ett speciellt sätt för att jag är bisexuell. Jag är som jag 
är bara för att jag är den jag är. 
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Detta visar tydligt hur Josefin i olika situationer tvingas att förhålla sig till olika 
sociala kategorier eller representationer, beroende på vilken sexualitetskategori 
omgivningen ser sig som tillhörande. När hon är i ”heterosexuella sammanhang”, 
blir hon den som ses som homosexuell, och när hon är i ”homosexuella 
sammanhang” ses som hon heterosexuell. Här är det uppenbart hur Josefin 
upplever sig definieras av andra i motsättning till vad de är. Oavsett vilket i vilket 
sammanhang hon presenterar sig, kan hon ses som en avvikare. Själv upplever hon 
att hon är den hon är, oberoende av sexuell läggning, men att omgivningen alltså 
inte accepterar detta faktum, utan ständigt tillskriver henne attribut som inte 
stämmer.  

Michel Foucault är en av dem som påpekat att homosexualitetsbegreppet 
konstruerades i slutet av 1800-talet som ett led i den statens framväxande 
kontrollapparat som syftade till individens disciplinering.180 Enligt Foucault bör 
begreppet förstås som ett sätt att ”föreställa och organisera erotiska känslor och 
handlingar mellan människor av samma kön”.181 Detta innebär att homosexualitet 
är ett begrepp som skapats socialt, och innefattar olika tillskrivna innebörder, vilka 
varierar beroende på plats och tid. Utifrån detta menar Foucault vidare att vi 
genom att använda begreppet homosexualitet beskriver ett särskilt perspektiv på, 
och ett sätt att organisera, olika handlingar, känslor, relationer, kunskaper och 
identiteter.182 Homosexualitet ses här alltså inte som en av naturen given företeelse, 
utan istället som en kulturell föreställning som ligger till grund för vårt tänkande 
kring erotiska och känslomässiga handlingar mellan människor av samma kön. 
Foucault talar även hur den homosexuelle sedan 1800-talet har gjorts till en 
personlighet med vissa givna egenskaper, istället för en person som hyser ren 
sexuell lust för det egna könet. Idag ses den homosexuelle som en personlighet 
genomsyrad av den sexuella identiteten.183  

Kulick diskuterar ämnet vidare, och menar att denna ovan beskrivna 
föreställning om sexualiteten som avgörande för identiteten idag har införlivats i 
den västerländska människans självuppfattning.184 Det som sexualiteten utgör ett 
samlingsnamn för – handlingar, känslor och kunskaper - har idag överbelastats med 
betydelser och är inte bara någonting vi gör, utan ses som kärnan i vårt jag. Han 
menar att sexualiteten har blivit det sätt varigenom vi definierar våra personligheter 
och våra jag – att vi idag känner oss som hetero- homo- eller bisexuella.185 Utifrån 
detta antagande om sexualiteten som avgörande för vår självuppfattning är det inte 

                                           
180 Kulick, Don, Är måsar lesbiska? Om biologins relevans för mänskligt beteende i: Res Publica 35/36, 221-232. 

(Göteborg: Res Publica, 1997), s. 223. 
181 Ibid. s. 224. 
182 Ibid. s. 225. 
183 Ibid. 
184 Ibid. s. 226 f. 
185 Ibid. 
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svårt att förstå varför oväntade känslor på det känslomässiga eller sexuella planet 
orsakar förvirring även i jaget och föreställningarna om den egna identiteten.  

Homosexuell identitet 

Att förhålla sig till lesbiskhet 
Pia Lundahl diskuterar i sin doktorsavhandling Lesbisk Identitet hur 
identitetskategorier kan verka tvingande, samtidigt som den öppnar möjligheter för 
individen. Att förhålla sig till en t.ex. lesbisk identitet kan ses som dels ett sätt att 
”lokalisera sig i samhället i förhållande till andra individer, grupper och 
institutioner”186, samtidigt som den lesbiska identiteten kräver att individen 
anpassar sig till de villkor och begränsningar som utgör den. Lundahl menar vidare 
att ”erfarenheter som upplevs som ’lesbiska’ tvingar individen att förhålla sig till hela 
det koncept som omfattar lesbiskhet”.187

En av intervjupersonerna berättar att hennes dotter, som då var tio år, frågade 
henne om hon var ”såndär homosexuell eller lesbisk”: Nu kanske detta sätt att 
formulera sig kan ses som naturligt för ett barn, och kanske hade en vuxen uttryckt 
sig annorlunda, men jag vill ändå hävda att just denna fråga fångar en viktig 
problematik som uppstod i intervjupersonens liv. I och med att hon frångick den 
normativa sexualiteten i vuxen ålder, tvingades hon att ifrågasätta sig själv, och sin 
sexualitet. Hon måste avgöra hur hon ska förstå sig själv som homo- eller bisexuell 
och kanske även som ”lesbisk”. Hon tror att hon alltid har ”tyckt om” tjejer, fast 
hon inte vetat riktigt ”vad det var”. 

Cecilia: när lisa [dottern] frågar, hon var ju tio år då, när jag skiljde mej, och  
när hon då säger ’ja du vet är du såndär nu, såndär homosexuell eller lesbisk?’. 
[…] Jag tycker att andra ställer frågor om det just eftersom jag inte har varit det 
hela livet. Ja, det har jag väl kanske, bisexuell, det vet man inte då. […] Jag tror 
att jag har tyckt om tjejer jämt. Fast inte jag har vetat riktigt vad det var. 

Helene, som förklarar sig själv som homosexuell, opponerar sig mot att placera 
människor i olika fack, men säger sig ha förståelse för att människor kan ha ett 
behov av att kategorisera sig själva, just för att kunna ”hitta sin identitet” och styrka 
den. 

Helene: När jag kom på att jag var homosexuell, då hade jag ju själv ett behov 
av att hitta en plats, och då blir det ju dom här facken. Liksom vart hör jag 
hemma, vart mår jag bäst, och vart känner jag mig hemma? Och då blir det ju 
som ett fack man placerar sig i. Så att jag tror att alla kanske har någon gång 
behov av att placera sig i ett fack men när man väl kanske har kommit så långt 

                                           
186 Lundahl, Pia, Lesbisk Identitet (Stockholm: Carlsson, 1998), s. 19. 
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som jag har gjort […] så är det inte lika viktigt. Fast jag tror ju att det är viktigt 
för alla, någonstans att kanske hitta sin identitet och liksom stärka sin identitet. 

Judith Butler har påpekat att identitetskategorier alltid riskerar att bli verktyg för 
”regulativa regimer”188, även om de uppstått som kritik mot rådande normer. Hon 
menar att det därför är viktigt att inte producera fler normativa identiteter än de 
som redan existerar.189 I citatet nedan berättar Josefin om hur hon förhöll sig till 
den bild hon hade av lesbisk identitet, när hon levde tillsammans med en annan 
kvinna. Josefin ser sig själv som bisexuell idag, men har berättat att hon tidigare och 
särskilt under sin relation till en annan kvinna har funderat mycket över sin sexuella 
läggning. Här berättar hur hon under den perioden kände att hon inte fick vara ”för 
kvinnlig” om hon skulle vara en ”riktig flata”. Vem som ställde detta krav är oklart, 
och det kan tänkas vara en beståndsdel av en allmän bild av vad ”lesbiskhet” 
betyder och utgörs av. 

Josefin: jag har alltid vart såhär pojkflicka liksom. Ibland kan jag däremot ha 
känt liksom att jag inte har rätt att vara riktigt kvinnlig, för att när jag var ihop 
med en tjej, att jag inte fick vara för kvinnlig, för så var jag ingen riktig flata 
liksom. [Skrattar] Men samtidigt har jag ändå alltid gjort som jag har velat. 

Den lesbiska identiteten utgör alltså inte ett frirum när det gäller identitetsskapande. 
Precis som Lundahl påpekar, tycks däremot även den lesbiska identiteten tillskrivas 
olika egenskaper som de kvinnor som identifierar sig som lesbiska tvingas att 
förhålla sig till. I detta stycke har visats hur det även här produceras olika normer 
för eller föreställningar om hur den lesbiska eller homosexuella kvinnan bör vara 
och bete sig. Nedan följer ett stycke om hur två av intervjupersonerna upplever att 
de funnit sig själva i samband med att de kom ut som homosexuella. 

Att finna sig själv som homosexuell 
Särskilt de två homosexuella intervjupersonerna uttryckte upplevelser av att finna sig 
själva när de kom ut med sin sexualitet. Även en av de bisexuella kvinnorna 
uttrycker vid ett tillfälle att hon rent sexuellt upplever sig ha ”hittat hem” 
tillsammans med en annan kvinna. Helene berättar om hur hon upplevde sig börja 
bejaka sig själv, först när hon kom ut. Hon relaterar detta till att hon uppfostrats 
enligt en heteronorm, och förklarar att: 

Helene: När jag kom ut som homosexuell, då först så började ju jag kanske 
bejaka mig själv. Det kanske beror på att man liksom känner att det här är jag. 
Jag tror det har mycket att göra med samhället, att man inte tillhör normen. 
Inte liksom att man har tänkt så, att om jag gör såhär så går jag utanför 
heteronormen. Utan det är bara nåt inbyggt, liksom att det här är normen, och 
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så lever man efter det. Det handlar nog mycket om en själv, att man känner 
någonstans att man har hittat sig själv. 

Här uttrycker Helene att hon inte kände sig hemma i en heterosexuell identitet, 
utan att det var först när hon kom ut som homosexuell som hon kunde vara sig 
själv. Hon upplever även att detta fick henne att förändras personlighetsmässigt. 
Hon berättar att hon innan hon kom ut var något av en tuff och kall pojkflicka, och 
att hon klädde sig mer som en kille när hon levde som heterosexuell. Idag 
förmodar hon att detta hade att göra med en form av tyst protest mot de 
heteronormer hon omedvetet tvingades leva efter, och hon förklarar att hon då 
kände sig mer avvikande som person än hon gör nu. Detta tolkar jag som att hon 
upplever att en del av henne var förtryckt när hon inte levde öppet som 
homosexuell, vilket gjorde att hon skapade sig ”tysta” motståndsstrategier genom 
att bete sig, och klä sig mer som en pojke. När hon upplevde att hon fick uttrycka 
hela sin identitet i livet som öppet homosexuell, kände hon sig tryggare i sin 
identitet som kvinna, då delar av denna inte längre var kuvad. 

Helene: Jag var inte mig själv när jag levde som heterosexuell. Utan då var jag 
nog mer pojkflicka. Det låter lite konstigt när jag tänker på det, men alltså.. när 
jag kom ut som homosexuell blev jag nog mer kvinnlig. Jag vet inte hur jag ska 
förklara det. Jag såg på mig själv på ett helt annat sätt. Innan har jag alltid sett 
den här pojkflickan, den här tjejen som har haft en utåt sett ganska tuff och 
kall inställning. Jag är mer ödmjuk också idag. Jag tror det har med att göra att 
man hittar sig själv. Jag ser mig själv som mer kvinnlig idag, både hur jag är utåt 
och hur jag klär mig, mot hur jag var innan. Alltså jag kan tycka att bara när det 
gällde klädsel så kanske jag klädde mig mer som en kille när jag levde som 
heterosexuell. Jag kan inte förklara varför. Det kanske var ett sätt, omedvetet, 
att vara någon utåt sett fast inuti så var jag… liksom levde efter de 
heterosexuella normerna. Det jag kanske kunde, utan att veta om det själv, så 
kanske min identitet som homosexuell var kläderna. Härinne [pekar mot 
huvudet] så levde jag som heterosexuell fast till det yttre så visade jag 
omvärlden på något sätt att jag ändå var annorlunda. Fast jag inte hade gått ut 
med det eller vågat komma ut. 

Katarina: Kände du dig mer annorlunda då än du gör nu? 
Helene: Mm. 
Katarina: I förhållande till samhället? 
Helene: Ja. 

 
Jag tolkar det ovan återgivna för djupa identitetsmässiga konflikter, som kläs i ord 
med hjälp av tillgängliga representationer eller kategorier, t.ex. homosexuell, 
heterosexuell, manlig och kvinnlig. Detta påverkar inte halten av upplevd sanning 
eller trovärdighet i Helenes berättelse, men det säger en del om talet om homosexuell 
identitet. Helenes upplevelser kan relateras till andras, då talet om att komma ut 
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ofta innehåller uppfattningar om framträdandet av det ”äkta” jaget. Lundahl menar 
att homosexuella kvinnors berättade livshistorier ofta organiseras med upptäckten 
av den sanna sexualiteten som en ”huvudnyckel”190 för meningsskapande av det 
som tidigare varit obegripligt och förvirrat i jagidentiteten. Lundahl kallar detta för 
autenticitet, och menar att komma ut-berättelsen konstrueras både som en 
berättelse om finnandet av den autentiska sexualiteten, och det autentiska jaget.191

Helene uttrycker vidare att hon upplever sig ha varit hämmad under sin 
uppväxt, då hon inte känt sig attraherad till tjejer redan som barn. Detta kan ses 
som ett uttryck för att hon ser homosexualiteten som något som alltid funnits inom 
henne, trots att hon inte alltid uppfattat eller känt igen det. 
 

Helene: Jag kan inte känna liksom att jag redan då kände att det skulle vara 
tjejer jag skulle vilja vara med eller liksom så. Så att... jag var nog ganska starkt 
hämmad. Alltså jag vet ju, min mamma tvingade mig liksom att locka håret på 
någon skolavslutning och ha klänning på mig. Det var ju liksom värsta pinan. 
Det var ju det värsta jag hade varit med om. Jag har nog alltid känt mig 
okvinnlig. Ända till jag träffade en tjej. 

Om Lundahls resonemang ovan ska relateras till Helene och hennes upplevelser, 
kan sägas att hon genom att börja se sig själv som homosexuell, blev tvungen att 
förhålla sig till det som uttryck som homosexuell eller lesbisk representerar. Även 
Stina uttrycker liknande upplevelser av att ha varit annorlunda innan hon kom ut 
som homosexuell. Även här gäller det främst genusidentiteten, och Stina berättar 
att hon kände sig åsidosatt (vilket jag tolkar som ett försiktigt uttryck för 
utanförskap) när andra ifrågasatte varför hon inte klädde sig mer kvinnligt. Hon 
menar själv att det faktum att hon inte ville klä sig traditionellt kvinnligt berodde på 
att hon inte hade kommit ut än. 
 

Stina: Ett tag när jag gick på gymnasiet så kunde jag känna mej liksom att det 
kändes ibland jobbigt att man inte var så kvinnlig som andra faktiskt ville att 
man skulle vara. För att man klädde sej på ett speciellt sätt och man klippte sej 
på ett speciellt sätt och så, att folk omkring ibland, vissa gånger, liksom frågade 
liksom varför har du inte kvar ditt långa hår och varför vill du inte ha de här 
kläderna på dej och så. Då kunde man känna sej lite… åsidosatt så. Men 
samtidigt så var det på grund av att jag själv inte hade kommit ut riktigt då, för 
att jag fortfarande hade det som en hemlighet. Och nu, idag så tänker man inte 
på det överhuvudtaget, att det är viktigt hur man ser ut eller hur man beter sej 
för att andra kanske ser på en på ett speciellt sätt, just för att man är kanske 
mycket tryggare liksom i sig själv. Så allting handlar ju egentligen om hur trygg 

                                           
190 Lundahl, s. 83. 
191 Ibid. 
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man är. Och då spelar det ju liksom ingen roll hur man är eller vad man har på 
sig. 

Idag däremot, bryr hon sig inte längre om vad andra tycker eller tror om henne, då 
hon känner sig mycket tryggare i sig själv. Även här tycker jag mig kunna se spår av 
samma tänkande som diskuterats ovan, att komma ut-processen organiserar jaget 
och skapar trygghet i det som tidigare varit konfliktfyllt och svårt. När Stina 
upplevde sig kritiserad av omgivningen innan hon kommit ut, gjorde det att hon 
kände sig mer eller mindre utanför, eller ”åsidosatt” som hon själv uttrycker det. 
Nu när hon däremot har kommit ut, upplever hon inte att det spelar någon roll vad 
hon är eller har på sig, nu känner hon sig mycket tryggare i sig själv.  

Detta måste ses som mycket positiva utvecklingar för intervjupersonerna i 
fråga, när det gäller att skapa ordning i förståelsen av sig själv, och finnandet av 
tillfredsställelse och lugn i den egna identiteten. Men samtidigt kan inte det faktum 
förbises, att uppfattningarna om en äkta och autentisk eller inneboende sexualitet 
kan spåras tillbaka till essentialistiska tankar om sexualiteten som av naturen given. 
Lundahl menar att istället för att leta efter ett autentiskt jag, bör det erkännas att 
identitetskategorier är relationellt förankrade, och skapas i det sociala livet.192 Ur ett 
konstruktionistiskt perspektiv måste uttalanden om sexualiteten som autentisk alltså 
ses som uttryck för en tro på kategorier eller representationer som av naturen 
givna, istället förstås som skapade i förhållande till det de inte är. Samtidigt som den 
homosexuella identitetsberättelsen alltså på detta sätt skapar trygghet och ordning i 
jaget, verkar den tvingande, då den avgränsas gentemot det heterosexuella eller det 
”normala”. Detta gör den homosexuella identiteten till en avvikaridentitet, i 
jämförelse med heterosexualiteten, som är det normativa sättet att leva. 

 

Sammanfattande slutdiskussion 
Den här uppsatsen har syftat till att undersöka hur fyra olika kvinnor har hanterat 
identitetsskapande eller förståelse av sig själv utifrån det faktum att de lever eller 
har levt tillsammans med kvinnor. Det genomgående temat i det ovan redovisade 
materialet har varit känslor av förvirring inför den egna identiteten, även om det 
intervjumaterial som av tvång sållades bort i arbetet med uppsatsen även innehöll 
många berättelser och glädje och lycka i fråga om livssituation och självförståelse.  

Något som dock varit gemensamt för alla intervjupersoner har alltså varit en 
inledande känslomässig förvirring, orsakad av de egna känslorna för, eller 
relationerna till, andra kvinnor. Flera av intervjupersonerna hade inledande ett 
behov av att stilla sin egen förvirring i fråga om ”vad” som hände eller ”vem” detta 
hade gjort dem till. Detta har jag försökt härleda till det faktum, att det som dessa 
                                           
192 Lundahl, s. 36. 
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kvinnor har genomgått, bryter mot olika normer i fråga om genus och sexualitet. 
Ett flertal av intervjupersonerna har också berättat hur de upplevde att sociala 
normer om heterosexualitet som ”höll dem tillbaka” när de först fick känslor för en 
annan tjej eller kvinna. Här har jag anknutit till Rosenberg, som skriver om 
normativitetsbegreppet, och menar att det utgör ett outtalat krav på att individen 
ska följa en uppsättning sociala regler som skapats av andra.193 Hon menar vidare 
att normalitet utgörs av den trygghet som en individ upplever i samband med 
känslan av att inte vara avvikande. Utifrån detta har slutsatsen dragits att en 
upplevelse av avvikande skulle kunna innebära motsvarande känslor av otrygghet 
eller förvirring, ett tema som intervjumaterialet är rikt på. Konsekvensen skulle i det 
långa loppet kunna vara att normer om heterosexualitet som det önskvärda sättet 
att leva – heteronormativitet – gör bi- och homosexuella kvinnors 
identitetsformande mer problematiskt, och deras medföljande livsvillkor mer 
begränsande. 

Det krav som från omvärlden ställts på intervjupersonerna i fråga om att 
förklara sig, eller kategorisera sig själva, har relaterats till skapandet av 
identitetskategorier som till exempel hetero- bi eller homosexuell. Här har 
paralleller dragits till bland annat Foucault, som påpekat att 
homosexualitetsbegreppet konstruerades först i slutet av 1800-talet, och att 
begreppet därmed ej bör förstås som något statiskt eller biologiskt förankrat utan 
istället kan förstås som ett sätt att ”föreställa och organisera erotiska känslor och 
handlingar mellan människor av samma kön”.194 Vidare har Kulick tagits upp, som 
menar att sexualiteten idag ses som kärnan i vårt jag, och utgör ett samlingsnamn 
för olika handlingar, känslor och kunskaper. Han påpekar att sexualiteten har blivit 
det sätt varigenom vi definierar våra personligheter och våra jag – att vi idag känner 
oss som hetero- homo- eller bisexuella.195 Utifrån detta antagande om sexualiteten 
som avgörande för vår självuppfattning, har jag dragit slutsatsen att oväntade 
känslor på det känslomässiga eller sexuella planet bör orsaka betydande stor 
förvirring även i jaget och föreställningarna om den egna identiteten, upplevelser 
som intervjupersonernas utsagor vittnar om.  

Även intervjupersonernas sätt att förhålla sig till en eventuell specifik lesbisk 
identitet har diskuterats. De har alla olika erfarenheter av, och känslor inför, detta 
ämne, men något som är gemensamt för dem alla är att de varit tvungna att på 
något sätt förhålla sig till normer för hur man är, eller vem man är, som lesbisk. Här 
har intervjupersonernas utsagor relaterats till Lundahl, som poängterar att 
konstruktionen av en lesbisk identitet, kan verka tvingande samtidigt som den kan 
öppna möjligheter för individen. En viktig aspekt av dessa kvinnors 
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identitetsskapande har varit det som Lundahl förklarar som att ”erfarenheter som 
upplevs som ’lesbiska’ tvingar individen att förhålla sig till hela det koncept som 
omfattar lesbiskhet”.196 En slutledning har alltså varit att även den lesbiska 
identiteten kan fungera normerande, och därmed utestänga – eller göra till avvikare 
– de som inte lever i enlighet med föreskrivna normer.  

En diskussion har även förts kring lesbisk identitet och det vanligt 
förekommande talet om sexualitetens inneboende äkthet. Här har tagits upp hur 
särskilt de två homosexuella intervjupersonerna kan sägas ha införlivat berättelsen 
om framträdandet av ett autentiskt jag i samband med komma ut-processen. 
Lundahl menar att homosexuella kvinnors berättade livshistorier ofta organiseras 
med upptäckten av den sanna sexualiteten som en ”huvudnyckel”197 för 
meningsskapande av det som tidigare varit obegripligt och förvirrat i 
jagidentiteten.198 Jag har framhållit hur uppfattningen om en sann eller autentisk 
sexualitet kan härledas tillbaka till essentialistiska tankar om sexualiteten som 
biologiskt förankrad, något som måste granskas kritiskt ur ett konstruktionistiskt 
perspektiv. Lundahl menar här att istället för att leta efter ett autentiskt jag, bör det 
erkännas att identitetskategorier är relationellt förankrade, och skapas i det sociala 
livet199, något som kan sägas ha varit både en utgångspunkt för, och en av 
uppsatsens slutsatser. Detta har också varit ett av uppsatsens mål – att påvisa hur 
socialt konstruerade identitetskategorier, som t.ex. homosexuell, eller lesbisk, kan 
begränsa människors livsvillkor och komplicera deras självförståelse, vare sig 
identiteten appliceras av omvärlden, eller individen själv. 
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