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Förord 

Ett spännande, slitsamt men roligt arbete har nu äntligen kommit fram till en slutpunkt.  

Att skriva en uppsats samtidigt som arbetet som lärare med undervisning bland 

studerande till fritidsledare ska fungera, är inte helt enkelt. Att genomföra 

datainsamlingar, läsa in litteratur och analysera samt skriv den text som utgör studien 

kräver arbetsro. Jag har förmånen att ha en förstående familj som låtit mig arbeta i lugn 

och ro under min fritid. Jag har också en förstående väninna som vid våra promenader 

lyssnat till allt från semi-strukturerade intervjuer till Grounded Theory, fastän hon inte 

haft en aning om vad jag pratat om. Ett stort tack till er alla.   

 

Utan hjälp från kurator på den skola intervjuerna gjordes hade det varit svårt att 

genomföra studien. Hennes kontakter har varit ovärderliga. Det är hon som kontaktat, 

bokat tider och följt upp att tjejerna kom till mötet, henne är jag skyldig ett stort tack. 

Tjejerna som ingår i studien och som har offrat håltimmar och tidiga morgnar för att 

hjälpa mig vill jag också tacka. Tjejerna finns i mitt hjärta, de har gett mig mycket 

kunskap genom sina berättelser och jag önskar dem lycka till med identitetsskapandet 

in i vuxenlivet.   
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Inledning 

Framtiden hör ungdomen till, brukar det populärt heta. Ungdomar har under 

efterkrigstiden varit föremål för ett antal studier. I dagens skola har enkäter om alkohol 

och droger varit aktuella i ett antal år, men nu görs även studier på hur ungdomar i vårt 

samhälle mår i största allmänhet. Även i filmens värld uppmärksammas ungdomars 

frigörelse och belyser de problem som ungdomar kan tänkas brottas med. I vår kultur 

finns en stark föreställning om att det går att välja sin sexualitet, kropp, yrke, liv och 

sätt att förhålla sig till den sociala realiteten. Ungdomars identitetssökande in i 

vuxenblivande kan te sig olika beroende på vilka förutsättningar de har. Samhälleliga 

faktorer har betydelse för formandet av identiteten, där individen gör sitt bästa för att 

foga ihop en sammanhängande och meningsfull berättelse om sitt liv.  De tidiga 

vuxenåren är den period i livet då man försöker hitta en inriktning både yrkesmässigt, 

ideologiskt och relationsmässigt. Det är då man har en kognitiv förmåga att på ett 

systematiskt sätt fundera över den tänkta framtiden.    

 

I mitt arbete som lärare på en fritidsledarutbildning, vilket är en eftergymnasial 

yrkesutbildning, för vi ofta diskussioner kring unga och ungas villkor i dagens 

samhälle. För att skapa en bild studerar vi ungdomskulturer under 1900-talet fram till 

idag. Vi reflekterar kring identitet och vuxenblivande under olika epoker och 

fritidsledarrollens förhållningssätt för att stötta ungdomar in i vuxenlivet. En 

pedagogisk metod för att tydliggöra ungas villkor är att reflektera kring film och Lukas 

Moodyssons, Fucking Åmål, är en film som vi brukar använda i undervisningen. 

Filmen skildrar en småstads outhärdliga tristess och historien om förälskelsen mellan 

två tjejer, och vad som händer när man överskrider gränserna för de förväntade. 

Filmen förgrundsgestalter är Elin och Agnes, två tjejer som söker sin identitet och som 

i slutet av filmen vågar visa sin kärlek offentligt. Men filmen handlar även om Elins 

storasyster Jessica och hennes hopplösa kärleksförhållande till en tonårsgrabb, tönten 

Johan Hult, Elins tillfälliga flört, som aldrig lyckas leva upp till rollen tuff och 

spännande kille. I filmen får vi även träffa Agnes mamma som vill ha en vanlig 

tonårstjej som går på fest och träffar kompisar, men som istället går i stora armébyxor, 

lyssnar på klassisk musik och med allvarlig min blir utfryst av kompisgänget. Filmens 

handling utspelas i den lilla orten Åmål och vi får följa ungdomar som på olika sätt 

söker vägar i identitetsutvecklingen in i vuxenlivet.    
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Vägen till vuxenblivande kan se olika ut, att söka sin identitet gör man oavsett om jag 

bor i en byhåla som Åmål eller en storstad som Stockholm. Det är under ungdomsåren 

stora biologiska, psykologiska och sociala förändringar sker. Med en fot i barndomen 

och en i vuxenvälden väcks en mängd frågor, frågor som till stor del kretsar kring 

identitet. Som ung vuxen ställs jag inför en rad val som har betydelse för identiteten, 

som till exempel utbildning och yrke, men även val av eventuellt partner. Vi lever i ett 

samhälle som skiljer sig från gårdagens och som med stor sannolikhet i framtiden 

kommer att skilja sig från dagens. 

 

Lokal kommunenkät 

Ett antal kommuner i Sverige har med initiativ från Ungdomsstyrelsen genomfört en 

enkätundersökning bland elever som går i årskurs 8, samt årskurs 1 och 3 på 

gymnasiet, Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Lupp är en 

enkätundersökning sammanställd av Ungdomsstyrelsen, vilka erbjuder kommuner ett 

underlag för att utveckla arbetet med en övergripande kommunal ungdomspolitik. 

Syftet med undersökningen är att få en övergripande bild över hur ungdomarnas 

villkor ser ut inom områden som fritid, skola, inflytande, trygghet, hälsa och framtid i 

en kommun (Astrid Lindgrens Hembygd, 2005). Genom kontakter i kommunen blev 

jag inbjuden till den konferens där resultatet från Lupp skulle presenteras för politiker 

och andra intressenter i kommunen, detta var år 2005. Under dagen bildades 

arbetsgrupper för diskussioner kring resultatet och tanken var att göra uppföljande 

möten. Några uppföljande möten blev det aldrig och våren 2008 genomförde 

kommunen en ny Lupp-undersökning.      

 

Ungdomsåren, identitetssökande till vuxenvärlden, i enkätundersökningen finns säkert 

många svar på hur ungdomar ser på institutioner som skolan, fritidsgård och andra 

mötesplatser där unga formas på vägen till vuxenlivet, svar som sällan tas tillvara utan 

hamnar i ett arkiv någonstans. Det var i samband med Lupp-undersökningen tanken 

väcktes på att göra intervjuer bland gymnasietjejer för att få en inblick i faktorer som 

har betydelse för identitetsutvecklingen.  
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Syfte 

Genom att rikta fokus på tjejers processer i gymnasiemiljö skapas kunskap om hur 

gymnasieval, yrkesval och framtidsplaner påverkas av uppväxtförhållande, genus och 

etnicitet. Det övergripande syftet med studien är att tolka och analysera 

påverkansfaktorer i tjejers identitetssökande till vuxenlivet.   

 

Frågeställning: 

Vad påverkar tjejer i deras val till gymnasiet? 

Har uppväxtmiljö, genus och etnisk bakgrund någon betydelse för tjejers valfrihet från 

barndom till vuxendom?  
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Tidigare forskning och centrala begrepp 

Följande avsnitt fokuserar på identitetsutveckling för unga flickor och definitioner av 

begrepp som genus och kön samt etnicitet. Avsnittet belyser även forskares syn på 

unga flickor – unga kvinnor, rätt kunskap och att välja rätt arbete. Tjejers etablering i 

vuxenlivet hänger samman med utbildning, utflyttning från föräldrahemmet, 

förankring i arbetslivet och med familjebildning. 

 

Människans beteende påverkas av den kulturella miljö vi föds till och växer upp i. 

Giddens skriver (2003) att från födseln till döden är vi inbegripna i samspel med andra 

människor, vilket påverkar oss. Under socialisationen utvecklar vi alla en identitet och 

en förmåga till självständiga tankar och handlingar. De främsta identitetskällorna 

innefattar kön, sexuell inriktning, nationalitet eller etnicitet och samhällsklass 

(Giddens, 2003). 

 

Ungdomstiden är en händelserik tid i livet, en tid med många förändringar. I 

Ungdomsstyrelsen rapport Ung idag, (2007:6) står att hur dessa år och dess villkor ser 

ut för unga påverkar ofta resten av deras liv. Ohlsson & Swärd (1994) skriver att 

ungdomsåren är en period i livet där de unga ska ta steget från ett omyndigt 

föräldrarberoende till ett myndigt ansvarstagande. Laurin (1996) skriver att människan 

måste ha en slags struktur på livet för att hitta någon mening med att leva. Vi lever i ett 

samhälle där det är ont om arbete och många som har varit i arbetslivet länge står helt 

plötsligt utan jobb. Många tappar hållpunkterna i livet, blir deprimerade, ångestfyllda 

och sjuka. Arbetslöshet för med sig ett utanförskap och för ungdomar som har det svårt 

att slå sig in på arbetsmarkanden kanske aldrig får känna sig riktigt behövda. Laurin 

(1996) skriver vidare att det är oerhört viktigt att vara behövd för att livet ska få en 

mening för oss. 

 

En föränderlig värld 

Sedan mitten av 1990-talet har offentlig uppmärksamhet på tjejer mellan barn- och 

vuxendom ökat. Debatten med fokus på unga kvinnor i såväl massmedia som politik 

blir allt vanligare. Uppmärksamheten har till stor del kretsat kring de problem tjejer 

beskrivs ha. Diskussionerna har rört sig kring ökad kropps- och utseendefixering, om 

dåligt självförtroende och sexuell utsatthet (Ambjörnsson, 2004).  
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På varje arbetsplats finns idag ett jämställdhetsprogram, som bland annat säger att man 

ska ha lika lön för lika arbete oavsett om du är man eller kvinna, skriver Laurin (1996). 

Giddens (2003) menar att sanningen inte är riktigt så enkel. I studier av organisationer 

som fanns fram till några decennier sedan ägnades ingen större uppmärksamhet åt 

könsfrågor. När kvinnor gjorde sitt inträde på arbetsmarkanden bestod 

arbetsuppgifterna av rutinartade uppgifter som kontorister och sekreterare. Förutom 

arbete utanför hemmet fortsatte kvinnorna ta hand om barnen och sköta marktjänsten, 

så att mannen kunde arbeta över, resa mycket och koncentrera sig på arbetet utan att 

behöva bry sig om problem som rörde personliga relationer och hemarbete (Giddens, 

2003). Laurin (1996) menar att många undersökningar idag visar att tjejer fortfarande i 

många fall har ett underläge i såväl skol- som arbetssituationer. Runt om i världen 

förtrycks kvinnor för att de har blivit födda till kvinnor istället för till män. Varje 

samhälle har sina problem och svårigheter att brottas med (Laurin, 1996). 

  

I Ungdomsstyrelsens rapport (2007:6) står det att även idag kan vi se att ungdomars 

möjligheter att påverka den egna situationen och villkoren de lever under skiljer sig åt. 

Inskränkande begränsningar på grund av svårigheter att få jobb och bostad, sämre 

ekonomiska förutsättningar och ökad ohälsa kan medföra att det kan vara svårt att göra 

de val man helst skulle vilja. Ungdomar är en viktig grupp i samhället. De är inte bara 

en grupp vi ska värna om för framtiden, utan ungdomar är unga medborgare med 

rättigheter likväl som skyldigheter. Ungdomar är individer med erfarenheter, drömmar 

och visioner som är viktiga för dem att få förverkliga. Det är därför viktigt att ungas 

förutsättningar kontinuerligt följs upp och blir belysta (Ungdomsstyrelsen, 2007:6).  

 

I kapitlet, Tonårsflickor framtidplaner, skriver Cwejman och Fürst (1991) att dagens 

tonårsflickor lever i ett samhälle, i en tid som ser helt olik ut deras föräldrars 

ungdomstid. I tidigare samhällsideologier och lagar fanns en uttalat hierarkisering och 

segregering av könen. I dagens samhälle råder officiellt en jämställdhetsideologi, lagar 

och regler är könsneutrala, trots det finns ändå könssegregation kvar i praktiken. Den 

kan ses mer eller mindre såväl i de politiska och ekonomiska strukturerna, som i den 

statliga och privata arbetsmarkanden. I institutioner som bland annat skolan 

problematiseras kön till en viss del i läroplanen, men oftast inte alls i praktiskt 

skolarbete eller i undervisningens innehåll. Idag har människan rätt till lika 

behandling, lika utbildning och i övrigt lika möjligheter oavsett vilket kön man tillhör. 
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Till motsats för tidigare generationer står alla utbildningar, yrken och positioner i 

princip öppna för båda könen, skriver Cwejman & Fürst (1991). Scott Sørensen (1991) 

skriver att pojkar väljer yrken som till exempel barnmorska och klär sig till fest, medan 

flickor utbildar sig till ingenjörer, läser elektronik, spelar fotboll och smyckar sig till 

fest. Flickor tar för sig mer idag. Frågar man ungdomar själva, så upplever de inte 

någon större skillnad på könens ambitioner och framtidsplaner, eller på deras 

möjligheter att verkställa dem (Scott Sørensen, 1991). Dagens ungdom är fostrad att 

vända, vrida och reflektera kring sig själva. De ifrågasätter om det verkligen är rätt 

utbildning, jobb, förhållande och liv. Könstillhörighet kan skapa svårigheter när det 

gäller karriär, livsval och annat, men den kan också skapa utrymme för val. En kvinna 

som blir chef för ett företag kan förneka betydelsen av den sociala bakgrunden, och 

istället lyfta fram bilden av den unika individen som av egen kraft tagit sig fram i 

världen (Frisén & Hwang, 2006).         

 

Identitetsutveckling 

Identitet kommer av det latinska idem, som betyder densamme, eller detsamma. Den 

bokstavliga betydelsen innebär att identitet är en beteckning på något som äger 

stabilitet och kontinuitet, med andra ord innebär identitet att vi har en rimlig, stabil bild 

av oss själva som levande aktiva subjekt. Identitet kan beskriva som något som uppstår 

i mötet mellan yttre och inre faktorer, och mellan individen och omvärlden (NE, 1997). 

När det gäller könsidentitet har den länge betraktats som ett biologiskt faktum. När ett 

barn föds könsbestäms barnet omedelbart. Stolta föräldrar meddelar omgivningen att 

det blev en flicka, eller en pojke. Så snart vi vet detta leds våra förväntningar, 

tolkningar och handlingar i en viss riktning. Forskningen visar att spädbarnets kön är 

en av de faktorer som påverkar samspelet mellan förälder och barn (Maccoby, E. L. & 

Jacklin, C.N. 1983). Mäns och kvinnors beteendemönster har uppkommit genom ett 

komplicerat samspel mellan individen om omgivningen, skriver Angelöw & Jonsson 

(2000). De skriver vidare att rollfördelningarna beror på om individen är pojke eller 

flicka. Om könsrollen skulle bero på biologiska faktorer skulle män och kvinnor från 

olika kulturer, samhällen och tidsperioder ha samma beteende och egenskaper, vilket 

de inte har (Angelöw & Jonsson, 2000). 

  

För att tydliggöra bilden av identitetssökande in i vuxenlivet innehåller följande avsnitt 

ett antal nedslag som är av vikt för förståelsen av identitetssökandet. Studiens 
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perspektiv pendlar mellan moderna samhällsteoretiker som Giddens (1991, 2003) och 

Ziehe (1986), samt Trondmans (2003) socialpsykologiska perspektiv vars 

utgångspunkt stunden lutar sig mot. 

 

Giddens (2003) och Ziehe (1986), betraktar identitet som en social konstruktion, något 

som skapas i en social och kulturell omgivning. Ziehe (1986), menar att dagens 

ungdom lever i en värld som präglas av marknaden där stat och kommun tränger in i 

traditionella familjeangelägenheter. Arbetsmarknaden är inte längre begränsad till 

lokalsamhället, kanske inte ens till den nationella. Vi påverkas av tevekulturen vars 

värderingar tränger in i tevesoffan, av en ungdomskultur som profilerar sig mot de 

vuxna, samt en hotfull framtid. Det nya samhället som växer fram skapar frihet, med 

tillgång till många alternativ, men det skapar också ångest och en vilsenhet kring 

identiteter och sociala roller. Att individers identitetsutveckling är direkt relaterad till 

förändringar i samhället betonar även Giddens (2003). Det ständiga flöde av 

information som individer möter gör att den egna identiteten fortlöpande måste 

utvecklas och revideras. Giddens (2003) menar att identitet inte är ett givet tillstånd, 

utan alltid under konstruktion allt eftersom nya erfarenheter tillfogas.   

 

Identitet har flera innebörder. Inom filosofin syftar personlig identitet på den person 

som gör något till just den person som den är och som gör att personen är samma 

person under olika tidpunkter, trots ytliga förändringar (NE, 1997). Frisén & Hwang 

(2006) tar upp att det finns olika aspekter på identitet. De talar om identitet där syftet 

är självbild, etnisk identitet eller nationell identitet, vilket handlar om individens egen 

identifikation och tillhörighet. De skriver vidare att enligt beteendevetenskapen är 

människans identitet det som definieras av mig själv eller av andra. Enligt en 

konstruktivistisk syn på identitet skapas identitet kontinuerligt i samverkan/samspel 

med omgivning. I fokus står framför allt de allra tidigaste relationerna mellan föräldrar 

och barn och den omvårdnad barnet får (Frisén & Hwang, 2006). 

        

Filosofen Taylor (1998) menar att människan är självtolkande och social och dessa 

sidor hänger ihop. Identitet har Taylor (1998) definierat som självets självförståelse, 

som skapas i språket och uppstår ur sociala tolkningsmöjligheter. Individens 

upplevelse av identitet är att vara den samma över tid, men även känslan av att vara 

någon särskild. För Taylor (1998) är varje människa en varelse för vilken objekt har 



 11 

betydelse och den betydelse som hon ger objektet bidrar till att bestämma vad hon är. 

Alla har vi en viktig uppsättning av starka värderingar, det vi kallar personlig stil, 

dessa innefattar subjektrelaterade betydelser som till exempel att klä sig utmanande. 

Roten till identitet finns i kollektivet eller i gruppen där det finns ett gemensamt språk 

som bygger på starka värderingar. Inom kollektivet lär man sig ett språk, där skapas 

goda ting som ger ett gemensamt värde. Identitet är ständigt pågående (Taylor, 1998). 

Foucault (1994) såväl som Giddens räknas till de moderna samhällsteoretikerna 

(Lindgren, 2003), vilka talar om identitet och då främst begreppet könsidentitet. 

Föreställningen om identitet är enligt Foucault (1994) en tämligen ny företeelse. Det 

viktigaste i identitetssökande, skriver Forsberg (2007), är att söka kunskap om vad som 

är jag i detta nu. 

 

Identitetspåverkan. I slutet på 60-talet gav forskare uttryck för oro för de 

materialistiska krafternas inverkan på ungdomar. Den tyske socialisationsforskaren 

som ägnat sig åt ungdomsforskning, Ziehe (1986) menar att ungdomars värld idag 

präglas av marknaden, och menar att de friställs från de traditioner som burit upp 

tidigare generationer och unga. Även Giddens (1991) betonar att det pågår en 

uppluckring av kraften i förut självklara modeller för att förstå sig själv och relationen 

till omvärlden (Giddens, 1991). Frisén & Hwang (2006) menar att dagens ungdom är 

friställd från traditioner när det gäller hur religiösa och existentiella frågor ska 

hanteras, vilket gör att de inte i lika stor utsträckning kan relatera till de sätt att hantera 

livsfrågor som deras föräldrar gjort.  

 

Kultursociologen Trondman (2003) som utgår från ett sociologiskt perspektiv menar 

att för att hitta vägar i identitetssökandet gäller det att ungdomar har goda vuxna i den 

omgivning de växer upp i, att de är omgivna av klokhet. Klokhet handlar om hur ett 

samhällets vuxna skall tänka och vad de skall göra så att alla ungdomar växer upp med 

och präglas av de goda i livet. De behöver kärlek och omsorg, tillräckliga materiella 

resurser, värdigt bemötande och utvecklande samhällsinstitutioner, såsom skolan. Det 

är vuxna som ansvarar för de villkor och relationer som redan existerar. Vuxna har lärt 

ungdomar hantera dessa villkor och relationer, vilket påverkar dem när de ska bli till 

som människor. Vuxnas organisering av ungdomars uppväxtmiljö, måste innehålla 

dessa av varandra oberoende aspekter. Det räcker inte med att bemöta någon värdigt 

om den bemötta lever i socialt och ekonomiskt armod, och kanske står utanför 
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samhälleliga institutioner, som till exempel utbildning (Trondman, 2003). Institutioner 

såsom skolan, gruppen, kollektivet och kloka vuxna har en viktig roll i ungdomars 

identitetssökande inför vuxenlivet.  

 

Genus 

Kroppsliga skillnader och sociala effekter kopplas ofta ihop med principen om att de är 

två av varandra uteslutande delar, vilket innebär att kvinnor antas ha en uppsättning 

egenskaper och män en annan, skriver Connell (2003). Kvinnor antas vara 

omvårdande, sociala, lättpåverkade, pratsamma, känslosamma och intuitiva, medan 

män förutsätts vara aggressiva, envisa, tystlåtna, rationella och analytiska (Connell, 

2003). Forsberg (2007) skriver att de egentliga skillnaderna antagligen är ganska små 

eller inga alls, men ända finns tron på att de existerar.   

  

Kön och genus är centrala begrepp i diskussioner som rör kvinnor och män. 

Magnusson (2005) skriver att beroende på ämnesdisciplin, samhälleligt sammanhang 

och teoretisk övertygelse hos användaren ges begreppen olika betydelse. Begreppen 

används även på olika sätt i olika länder. I svensk forskning är begreppet genus 

vanligt. Genus är ett sammanfattande begrepp som innefattar en föreställning att 

människor i allmänhet förekommer i två biologiska kön, som vanligtvis uppfattas som 

olika varandra. När genus diskuteras kan det handla om hur kvinnor till skillnad mot 

män bemöts, hur kvinnor och män rangordnas sinsemellan, hur ojämlik behandling 

sker mellan könen. Genus betecknar olika slags vardagliga göranden, där handlingar 

beslut och rangordningar genomförs. Detta sker långt ifrån alltid medvetet, menar 

Magnusson (2005). Jalmert (2007) förklarar att ”kön” kan i det svenska språket 

uppfattas som både biologiskt kön och socialt konstruerat kön. För att skilja dem åt 

används i dag begreppet genus för den sociala konstruktionen av kön. Vid beskrivning 

av olika mönster av kvinnligt och manligt som utvecklas i sociala, psykologiska, 

kulturella, historiska och ekonomiska sammanhang används begreppet genus.   

 

Begreppet könsroll, Giddens (2003), som utgår från ett sociologiskt perspektiv 

använder begreppet könsroll när han diskuterar könsskillnader, vilket är ett äldre 

begrepp som inte används så mycket i dagens forskning. Giddens (2003) menar att 

ordet kön, som det använd i vanligt språkbruk är mångtydigt. Ordet beskriver vilken 

kategori vi kan placera en person och även olika beteendemönster som utmärker 
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människor. Kön i betydelsen biologiska och anatomiska skillnader mellan män och 

kvinnor bör vi dock skilja på. Vi bör också skilja på kön och könsroll, eftersom många 

könsskillnader inte är biologiska till sitt ursprung. Åsikterna går isär när det gäller i 

vilken utsträckning mäns och kvinnors beteendemönster utgör en skillnad utifrån kön 

respektive könsroll. Många menar att den medfödda skillnaden i människors biologi, 

hormoner, gener och hjärnans storlek svarar för skillnader när det gäller mäns och 

kvinnor beteende. Detta är naturliga faktorer som kan förklara de könsorättvisor som 

tydligt kan återfinnas i alla kulturer. Enligt detta tankesätt är det i de flesta kulturer 

oftast män som är delaktiga i jakt och krigiska aktiviteter. Män har en biologiskt 

baserad benägenhet att hänge sig åt aggressiva handlingar, vilket kvinnor saknar, 

menar vissa forskare. Giddens (2003) skriver att vissa forskare menar att 

aggressionsnivån hos män varierar i olika kulturer. I vissa kulturer förväntas kvinnor 

vara passiva och mjuka, men inte i andra. Det finns inga forskningsresultat som visar 

vilka mekanismer som skulle koppla samman biologiska faktorer med komplexa 

sociala beteende som män och kvinnor uppvisar. Om teorier som säger att människor 

fogar sig efter någon form av medfödd predisposition, förutbestämt mönster, 

negligerar den viktiga roll som socialt samspel utgör när det gäller att forma 

människors beteende. Ett sätt att förklara genusskillnader hittar vi i undersökningar 

som könsrollssocialisationen, där man menar att lärandet av genus- och könsroller sker 

via familj, utbildningssystem och massmedia. Ett barn föds med biologiskt kön och 

utvecklar efter hand en social könsroll (Giddens, 2003). Bjerrum Nielsen & Rudberg 

(1991) skriver att när barnet föds känner det inte till sitt eget kön, och under de första 

levnadsåren upplever de inte heller kön som någon intressant fråga. Identitet och 

upplevelsen av att vara pojke eller flicka bildas gradvis i samspel med människor 

omkring dem. Omgivningen reagerar på rosa eller ljusblått och på så sätt pojke eller 

flicka. Biologiskt kön blir efter hand socialt kön. Scott Sørensen (1991) skriver att 

observerar vi flickor och pojkars beteende, syfte, intresse i skolan och på fritiden är 

flickor och pojkar olika. Men det tydliggörs alltmer att det sker en förändring i de 

ljusblå och rosa mönstren, menar Scott Sørensen (1991). Orättvisor mellan män och 

kvinnor är enligt detta synsätt en följd av att de socialiseras in i skilda roller. Enligt 

Giddens (2003) menar teoretiker om könsrollssocialisation att pojkar och flickor lär sig 

sina könsroller, manliga respektive kvinnliga identiteter. Genom vägledning av 

positiva och negativa sociala krafter belönas eller bestraffas olika typer av beteende. 

En pojke lär sig genom att bli bemött av positiva sanktioner som exempelvis, ”Vilken 
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duktig pojke du är som inte gråter”!, eller negativa sanktioner, ”Pojkar leker inte med 

dockor!”. Genom liknande positiva och negativa sanktioner förstärker vi de förväntade 

könsrollerna hos pojkar och flickor. Svarar inte individens utveckling mot hans 

biologiska kön betyder det att han beter sig på ett avvikande sätt och orsaken till det är 

otillräcklig eller felaktig socialisation. Denna rigida uppfattning om könsroller och 

socialisation har mött kritik från många håll (Giddens, 2003).  

   

Flickors fostran. Ekerwald (2002) skriver att flickor fostras in i en snäv kvinnoroll, 

gällande till exempel vilka känslor man får uttrycka men också hur man får röra sig i 

rummet. Kvinnor har en utbredd rädsla av att röra sig fritt även i omgivningar runt sitt 

hem. Sommaren 1997 fick vi följa en våldtäktsdebatt i Södertälje, en gruppvåldtäkt där 

de anklagade först frikändes därför att den våldtagna flickan inte gjorde motstånd. En 

del av mäns makt över kvinnor ligger i våldtäkten, skriver Ekerwald (2002).  Mäns 

makt mot kvinnor är ett världsomfattande problem. Minst var femte kvinna i världen 

kommer under sin livstid utsättas för våldtäkt eller våldtäktsförsök, var tredje kvinna 

kommer att bli misshandlad och i de flesta fallen begås dessa brott av kvinnans make 

eller någon annan hon känner. Detta problem är något som FN och EU har placerat 

högt på agendan. Fattigdom kan uppfattas som en konsekvens av våld och leder till 

svält och sjukdomar men håller också människor borta ifrån utbildning, och det är 

speciellt flickor som inte ges utbildning. I UNFPA: s rapport sammanfattar Östberg 

(2005) sociala och ekonomiska vinster som utbildning av flickor ger. Utbildning av 

flickor bidrar till samhällets ekonomiska tillväxt. Utbildning förbättrar kvinnors 

möjligheter att få betalt för sitt arbete och kan därmed minska fattigdomen och 

förbättra familjens ekonomiska möjligheter. När flickor och kvinnors rätt till 

utbildning inte tillgodoses får det förödande konsekvenser för dagens samhälle skriver 

Östberg (2005). I Öhrns (2002) översikt återfinns flickor bland annat från gymnasiet, 

flickor som hämtar sitt stöd i väl fungerande kamratgrupper. Dessa flickor som agerar 

säkert i klassrumsoffentligheten, skämtar, pratar och är kritiska, de kommer från 

medelskikten. Öhrn (2002) refererar till andra studier som visar på hur flickor från 

arbetarklassen protesterar och konfronterar pojkar och skolauktoriteter. De olika 

flickgruppernas agerande och bemötande skiljer sig åt när de beskrivs. Arbetarflickors 

utåtriktade aktiviteter talar om deras kritik, protester och skolauktoritetens negativa 

reaktion på deras handlande. Mellanskiktsflickornas agerande omnämns i ljusa ordalag 

som tar fasta på deras agerande som säkra, humoristiska och skämtsamma. Studien 
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visar att flickor med olika bakgrund hanterar sin sociala situation på skilda sätt och 

bemöts på olika sätt av skolan. Även om flickor från arbetarklassen knappast erövrat 

skolan klarar de sig bättre i utbildningssystemet än vad pojkar med samma bakgrund 

gör. Dagens forskning visar på en förskjutning av könsmönstren, men inte på att nya 

interaktionsmönster ersätter de gamla. Den nya skolan kräver, av båda könen att de 

lever upp till kravet på att vara effektiv, målinriktad och beredd att konkurrera. För 

flickor förefaller det finnas en ökad betoning på att vara allt de måste leva upp till 

dubbelkraven som att vara social med omsorgstagande om kamrater, samtidigt som de 

ska vara konstruktiva och initiativrika i förhållande till undervisningen (Öhrn, 2002).   

                 

Unga flickor – unga kvinnor 

Grundprincipen om människors lika värde finns inskriven i FN: s allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna från 1948, ändå behandlas kvinnor och män inte utifrån 

lika värde, skriver Jalmert (2007). Grundtanken är strävan efter jämställdhet, vilket 

handlar om att kvinnor och män skall ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter i 

samhället, en strävan efter ett rättvist samhälle (Jalmert, 2007). 

  

Flickors exploatering. I reklam och media syns unga kvinnor påfallande mycket, men 

forskning och i politik har de varit osynliga i stort sett under hela 1900-talet. 

Ungdomsforskning har alltsedan industrialiseringen fokuserat på problem med 

ungdomar såsom ungdomsgäng, disciplinsvårigheter i skolan, vandalisering, knark, 

tonårsgraviditeter och kriminalitet. Denna traditionella ungdomsforskning gällde 

främst unga män. Det var bland dem som gatuvåld, vårdslös körning, spritmissbruk 

och brottslighet rörde sig. Med undantag av snatteri var detta pojkars värld, flickor 

drabbades av gatuvåld men utfördes av pojkar, och de som var bråkiga i skolan var inte 

heller flickorna utan främst pojkar. Vanliga flickor var ovanliga i forskningen, fanns de 

med så rörde det sig om flickors sexualitet. Ekerwald (2002) skriver om Gustav Skå 

Jonsson och att han gav ut boken, Flickor på glid 1977, där han visade att av 94 flickor 

som var intagna på ungdomsskolan Skå någon gång mellan 1947 och 1962 hade 70 

procent av dem omhändertagna på grund av ”sexuell vanart” eller så kallad ”sexuellt 

utespring”, men inga pojkar hade vistats på Skå av det skälet. Ungdomsforskning när 

det gäller flickor rörde bara flickor som var socialt avvikande som ”lösaktiga flickor”, 

vanliga flickor var alltså ovanliga i forskningen. Ungdomsforskningen växte fram på 

1980-talet, men även då inriktades forskningen på att förstå ungdomskulturella uttryck, 
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dominerat av pojkar och pojkars intresse. Det var en engelsk sociolog vid namn 

Angela Mc Robbie som kom ut med en klassisk antologi om ungdomsforskning, 

vilken översattes av Johan Forsnäs, Ulf Lindberg och Ove Sernhedes till svenska; 

Ungdomskulturer, Identitet, motstånd, och kom till Sverige 1984. Ungefär samtidigt 

kom Drotner och Anne Scott Sørensen, kvinnor som spelat samma roll som Mc Robbie 

men var verksamma i Norden, ut med Kvinnovetenskaplig tidskrift. Under 1990-talet 

och därefter har sedan en ganska bred forskning om unga kvinnor genomförts 

(Ekerwald, 2002).  

           

Idag kommer alltmer forskning om kvinnor gjorda av kvinnor, där kön, klass och 

etnicitet belyses ur ett kvinnoperspektiv. Ekerwald (2002) skriver att unga kvinnor 

lever i ett samhälle där barn och unga har mycket lite att säga till om, och är kvinnor i 

ett samhälle där kvinnor utgör det underordnande könet. Höglund (2007) menar att 

flickor och kvinnor tillhör en underordnad grupp i Sverige och att respekten får 

minoritetsgruppens egna kulturella särart i ett demokratiskt samhälle ibland kan 

komma i konflikt med det etiska värdet av att respektera varje individs rätt till 

människovärde, respekt och integritet. Det gäller att synliggöra världen med den unga 

kvinnans öga för att se vad som träder fram och vad som träder tillbaka. I antologin, 

Om unga kvinnor, vilken Ganetz och Lövgren (1991) är redaktörer för lyfter ett antal 

kvinnor fram flickors drömmar, framtidsplaner och verklighet. Flickor skjuter upp 

vuxenlivet idag. De vill planera sitt liv, inte binda sig för tidigt utan att det finns rätt tid 

för varje sak, att hinna med det som de vill och inte behöva ångra sig senare. Flickor 

vill utbilda sig och se sig om i världen, de skjuter upp vuxenlivet därför att det är allt 

svårare att välja utbildning och yrke och utbildning tar allt längre tid idag. Möjligheten 

att skjuta på vuxenlivets ansvarsroll finns idag, och samhällets värderingar av 

självutveckling ser annorlunda ut (Ganetz & Lövgren, 1991). 

 

Att ha rätt kunskap 

Jalmert (2007) tar upp att idag har svenska flickor och kvinnor bättre resultat än pojkar 

och män på så gott som alla skol- och utbildningsnivåer. Så har det inte sett ut tidigare, 

då män var de som hade bättre studieresultat generellt, men där kvinnor inte hade 

tillgång till alla utbildningar. Ser man till ett globalt perspektiv hålls kvinnor 

utestängda från utbildning på många ställen i världen (Jalmert, 2007).  Alli Klapp 

Lekholm, doktorand i pedagogik på Göteborgs universitet lägger inom kort fram sin 
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doktorsavhandling, Flickors motivation syns i betygen. I sin forskning har hon funnit 

belägg för att motiverade och intresserade flickor får högre betyg. Även om intresse 

och motivation även spelar roll för pojkars betyg, så är det flickorna som får den 

största utdelningen i betyget. I svenska är könsskillnaderna tydligast, men syns även i 

matte och engelska, även om de är små. De senaste åren har flickorna passerat 

pojkarna i betygsstatistiken. Det finns studier som visar att lärare betygsätter annat än 

kunskap, vilket gynnar flickorna (Skolvärlden, 2008). 

 

Syftet med utbildning, är att ge kunskaper, inte bara för arbetslivet, menar Arnell 

Gustafsson (1999). Många av programmen på gymnasieskolan syftar på att ge kunskap 

för speciella yrken. Går man på en yrkesutbildning är syftet att till stora delar ge den 

kunskap som skall tillämpas i arbetslivet. Generaliserar man grovt ger utbildning 

ämnesrelaterad kunskap som till exempel kunskaper i matte och språk, men också 

kunskap i social kompetens, kreativitet och självständighet. Dessa personrelaterade 

kunskaper efterfrågas alltmer av arbetsgivare idag. Behovet av bättre utbildad 

arbetskraft är dock stor så de ämnesrelaterade kunskaperna får inte ses som oviktiga. 

När det gäller såväl ämnesrelaterade som personlighetsrelaterade kunskaper har kraven 

förmodligen höjts hos arbetsgivaren (Arnell Gustafsson, 1999).  

 

Genom att välja en gymnasielinje som leder till många möjligheter till 

vidareutbildning skjuter tjejer upp sitt val. Arbetslivet rymmer idag många möjligheter 

och är man osäker på valet efter gymnasietiden planerar många flickor in ett sabbatsår, 

tar ett tillfälligt arbete eller reser utomlands. Detta kan vara mål i sig och ingå i 

planeringen av livet. Det finns en framtidstro, och allt kommer att ordna sig. Många 

vet inte vad som kommer att hända, de ser positivt på framtiden och det är kul att leva 

(Ganetz & Lövgren, 1991). Öhrn, (2002) som skrivit rapporten Könsmönster i 

förändring? till Skolverket skriver att det har kommit en ny typ av flickor till 

gymnasiet. Det är flickor som kommer från arbetarklassen och som klarar sig väl i 

skolan, är utåtriktad, reflekterande och kritiska. 

 

Identitet och etnicitet 

Etnisk identitet handlar om att höra till eller vara medlem av en etnisk grupp, och i den 

gruppen har man vissa sätt att tänka, uppleva, känna och bete sig.  Den etniska 

grupptillhörigheten är baserad på biologiska faktorer, det vill säga vilken familj och 
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släkttillhörighet man har och vilken etnisk grupp man föds som medlem i. Gruppen är 

således baserad på egna upplevelser av att man hör ihop, men även av andras syn på 

vilken tillhörighet man har. Skiljelinjen mellan vad som är etnisk tillhörighet och vad 

som är kulturell tillhörighet kan vara otydlig. Ofta är det så att en grupp definierar sig 

själv som en etnisk grupp och att gruppen ifråga har en gemensam kultur, men det 

förekommer också att människor har en gemensam kultur trots att de har olika etnisk 

identitet. I dagens samhälle utvecklas gemensamma kulturella områden där ungdomar 

med skilda ursprung är aktiva tillsammans (Almqvist, 2006). Människor och företag, 

tankar och information rör sig över hela jorden idag, vilket medför att nya uttryck för 

identitet kommer att utvecklas, vilket bland annat Ahmadi (1998) föreslår att vi kan 

förvänta oss en alltmer global identitet (Almqvist, 2006).  

 

Flyktingar och invandrare, diskuteras som om de vore en etnisk grupp i Sverige. 

Identiteten handlar om att höra till en grupp och om att vara någon särskild, en speciell 

individ. Att vara flykting eller invandrare innebär varken att man hör till en grupp eller 

att man är någon särskild. För att ungdomar ska erövra en positiv identitet och god 

självkänsla behöver de utforska sin etniska identitet och inkludera den i sin övriga 

identitetsutveckling (Frisén & Hwang, 2006).  

     

Flickor med invandrarbakgrund är än mer en bortglömd och osynlig grupp än flickor i 

allmänhet, inom forskning, undersökning och i litteratur (Ericsson & Poikolainen, 

1995). När det gäller invandrarungdomar och forskning är det precis som i 

ungdomsforskningen i allmänhet (Ekerwald, 2002) inriktad på pojkar och unga män 

(Ericsson & Poikolainen, 1995). Flickor med invandrarbakgrund, vilka menar vi då? 

Enligt Ennab (1995) är det flickor som själva har invandrat till Sverige som barn till 

invandrade föräldrar från samma land eller från olika länder, men även flickor som är 

födda i Sverige som barn till en invandrad förälder och en svensk förälder. Som 

invandrare kan flickor vara barn till arbetskraftinvandrare, eller kommit till Sverige 

som flykting, antingen med en eller båda föräldrarna eller ensam utan vårdnadshavare. 

Många invandrarflickor växer upp i segregerade bostadsområden, och ofta är 

invandrare mer trångbodda än vad svenskar är.  

 

Invandrarungdomar, både flickor och pojkar känner sig kluvna. I hemmet är de 

muslimer, kurder eller araber, bland kamraterna är de svenskar. Inom familjen lever de 
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som de gjorde i sitt gamla land, talar sitt hemspråk, fastar, äter viss mat och firar helger 

olikt de svenska sederna och utanför familjen lever de i ett för föräldrarna nytt och 

främmande samhälle. Integrationen i det svenska samhället varierar mellan ungdomar. 

Familjens klassmässiga ställning i samhället, uppfostringsmönster, föräldrars 

förväntningar på ungdomar skolgång och så vidare, har stor påverkan på integrationen 

i det svenska samhället. Invandrarungdomar tar till stor del till sig sina föräldrars 

etniska identitet, normer och värderingar, samtidigt som de utvecklar en känsla av 

samhörighet och identifikation med människor och förhållande till det samhälle de 

invandrat till (Ålund, 1997). Många invandrarföräldrar ser sina ungdomar som små 

barn som måste skyddas och vägledas, fostras ganska strikt, eller som vuxna med 

likvärdig ställning med föräldrarna själva. Detta resulterar i att ungdomar förlorar 

förtroendet för de vuxna, inte respekterar vuxnas värderingar och lämnas i ödets 

händer från familjens sida (Ahmadi, 1998). Invandrarflickor umgås ofta med 

människor från olika nationaliteter och det gemensamma språket är oftast svenska 

laddat med en del begrepp från olika språk. Konflikter kring vardagshändelser, bland 

annat i skolarbete, som har sitt ursprung i könsroller uppstår ibland. Dessa konflikter 

kan särskilt av föräldrarna som själva inte deltar i det svenska samhället, upplevas som 

svåra (Ålund, 1997). Kulturskillnader kan handla om olikheter i sättet att varsebli 

verkligheten. Problem i mötet med människor från andra kulturer beror inte på sättet 

att klä sig, laga mat och sköta hemmet, utan snarare på olikheter i att förstå vårt jag 

och dess förhållande till andra som ger upphov till olika sätt att uppfatta olika livsfaser, 

maktförhållande och lagars legitimitet. Ser individen sig själv som en oskiljbar 

beståndsdel av en större grupp, kan hon bara definiera sig till denna grupp. Det är 

alltså tillhörigheten till gruppen, som kan vara familjen, som ger personen en social 

ställning och därmed en identitet. Varför är det då så viktigt att ha en identitet? En 

identitet ger en person en fast grund att stå på, att känna tillhörighet och förstå sin plats 

i sin omgivning. Många invandrarungdomar vars jaguppfattning avviker från den 

dominerande uppfattningen i det svenska samhället, riskerar att inte lyckas bygga upp 

en egen personlig identitet. Detta kan få till följd att många invandrarungdomar känner 

sig som främlingar i det samhälle de tillhör. De får det svårt att identifiera sig i den 

svenska såväl som den hemländska kulturen, de har varken några rötter i sitt hemland 

eller i Sverige (Ahmadi, 1998).   
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Kulturell jämställdhet 

Skolan har ett demokratiskt mål, där elever ska kunna lära och praktisera demokratiska 

handlingar och förhållningssätt. Skolans uppdrag är att utveckla demokratisk 

kompetens hos eleverna. Demokratisk kompetens innebär att kunna reflektera, 

bearbeta och förhålla sig till värdegrunden. Att fostra elever i demokratiska värden har 

blivit ett av skolans viktigaste mål. Skolan har också som uppdrag att skapa jämlika 

villkor och förutsättningar för blivande vuxna medborgare. Utbildningen har ett 

grundläggande demokratiskt uppdrag och ska främja ungdomars engagemang i 

samhällslivet och att de blir delaktiga i reproduktionen av ett demokratiskt samhälle. 

Vid närmare granskning visar det sig att institutionella hinder kolliderar med dessa 

positiva målsättningar. Hinder som diskriminering av elever med invandrarbakgrund 

inom utbildningsinstitutioner, vilket medför låg utbildningsprestation bland dessa 

elever. Målsättningarna förblir i vissa fall ideologiska ideal. Vissa grupper ges inte 

möjlighet att tillgodogöra sig en bra utbildning. En differentiering sker bland annat 

genom reproduktionen av könsskillnader, detta på grund av att könstillhörigheter 

präglar elevers val av olika utbildningsprogram. Ser man till omvårdnadsprogrammet 

är det överrepresenteras av flickor, men på byggnadsprogrammet är det pojkar som är 

överrepresenterade. En skillnad kan också ses i elevers socioekonomiska bakgrund. 

Elever som representeras från övre socioekonomiska skiktet väljer ofta program i 

gymnasieskolan som är förberedande för högre studier, medan elever med 

arbetarbakgrund ofta väljer yrkesinriktade program (SOU: 2006:40).  

 

Etnisk tillhörighet kan möjligen vara en annan orsak till elevers differentiering. En rad 

nya studier visar hur etnicitet, samtidigt med klass, kön och sexualitet som 

differentieringsprincipen i det övriga samhället även är en del av skolans värld 

(Ambjörnsson, 2004). Olika studier har också uppmärksammat elevers erfarenheter om 

rasism, etnisk och religiös diskriminering. Diskriminering av elever med 

invandrarbakgrund inom utbildningsinstitutionerna betraktas av många forskare som 

en anledning till att dessa elever har låga utbildningsprestationer (SOU: 2006:40). 

 

Människor i olika kulturer är värda samma respekt och omtanke och får inte 

nedvärderas. Uppfattas mångkulturismen på detta sätt är det ett etiskt ideal och 

uppmuntrar kulturell mångfald. Det är emellertid inte enkelt att leva upp till detta 

etiska ideal. I ett mångkulturellt samhälle finns konflikter mellan etiska grupper, men 
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även mellan enskilda kvinnors och flickors rättigheter. Inom vissa minoritetsgrupper 

kan vissa medlemmar diskrimineras, dels från det omgivande majoritetssamhället, då 

handlar det om diskriminering i arbetslivet, i det politiska livet, i skolan eller inom 

hälso- och sjukvård. Inom minoritetsgruppen är diskriminering inte sällan riktat mot 

just flickor och kvinnor (Höglund, 2007). 

 

I början på 2000-talet försiggick ett antal debatter om mångkulturalism och kulturella 

normer om manligt och kvinnligt. En av dem rörde muslimska kvinnor som arbetade 

som TV-reportrar eller poliser skulle få bära slöja i sin yrkesutövning. En annan debatt 

rörde invandrarflickor som blivit ”för svenska” och utsatts för hot och våld och där de i 

ett flertal av fallen även bragds om livet. Begreppet ”hedersmord” började användas i 

den svenska debatten. I många av fallen handlar det om flickor som vill leva enligt de 

offentliga genusnormer som råder i det svenska samhället och på så sätt hamnar de i 

konflikt med sin familj. Familjen, kulturen och traditionen är flickornas trygghet och 

det skapar grunden av deras identitet. De flickor som bryter med sin familj på grund av 

misshandel och trakasserier står oftast helt ensamma i det svenska samhället (Höglund, 

2007).   

  

I Statens offentliga utredning, Utbildningen dilemma, skriver Sawyer och Kamali 

(2006:40) att förändringar av flyktingpolitik och invandrarnas spridning över hela 

landet har gjort att det riktats en uppmärksamhet mot Sverige som ett mångkulturellt 

samhälle. Det har gjort att den svenska skolan och lärarna behöver tänka över hur de 

ska hantera såväl kulturell mångfald som problematisk diskriminering. Lärarna 

behöver anta ett interkulturellt perspektiv och det behövs ett helhetsinriktat 

förhållningssätt för att hantera mångfald i skolan. Den kunskap lärare har kring 

interkulturella frågor har de själva utvecklat i det praktiska arbetet. Lärare behöver 

också teoretisk kunskap om makt och hur historiska, sociala, politiska, kulturella och 

ekonomiska villkor och värderingar påverkar exempelvis vardagen, skolan och 

identitet, både för de som tillhörande en majoritet och en minoritet, en nödvändig 

kunskap för att möjliggöra ett kritiskt reflekterande förhållningssätt när det gäller 

frågeställningar kring majoritets- och minoritetskulturer i skolan (SOU: 2006:40). 
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Att välja arbete 

I högstadiet kan flickor vara osäkra och diffusa i sina framtidsplaner, de uttrycker att 

de ska bli något med språk, något med människor, något med barn eller något på 

kontor. Arbetet ska vara meningsfullt och roligt, överensstämma med deras 

personlighet och öppna vägar till relationer med andra människor, de lägger stor vikt 

vid att de ska trivas, skriver Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). Även Ganetz & 

Löfgren (1991) skriver att flickor söker efter yrken som passar dem och som de tror sig 

kommer att trivas med. De ser tydligt vilka konsekvenser ett felval kan föra med sig 

(Ganetz & Lövgren, 1991). Flickor planerar också in en framtida familj när de 

funderar på framtida utbildning och arbete (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991).  

 

Den viktigaste passagen i en ung människas liv är den mellan utbildningssystemet och 

arbetslivet. Det är oftast här hon tar steget från ungdomsvärlden ut till vuxenvärlden 

(Arnell Gustafsson, 1999). Övergången från skola till arbetsliv eller vidareutbildning 

är tuff för många flickor. De vilda ungdomsdrömmarna får kanske stå tillbaka och de 

högtflygande ambitionerna ställs i realitet till verkligheten. Flickor måste förhålla sig 

mer till både yrke och familj än vad pojkar gör, för dem blir processen mindre 

dramatisk. Denna konflikt kan drabba flickor i olika sociala positioner på olika sätt. I 

en amerikansk undersökning (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991), bland flickor i 

sjutton- artonårsåldern skulle alla skaffa sig jobb och över en tredjedel skulle fortsätta 

jobba hela livet, oavsett vilka omständligheter de kunde komma att hamna i. Bjerrum 

Nielsen (1996) beskriver flickor med förväntningar på ett liv som rymmer det mesta av 

både karriär och familj, med ett självständigt ställningstagande till det framtida livet 

och möjligheter till olika slags framgångsvägar i samhället. 

 

Utbildning – arbetsval. I dagens samhälle har vi en relativ hög arbetslöshet och i detta 

samhälle ska hon finna sin plats. De kunskaper hon tillgodogjort sig inom utbildningen 

ska hon praktiskt tillämpa. Arnell Gustafsson (1999) skriver att ungdomar ofta följer 

sina föräldrar klassmässigt när det gäller utbildning och yrkesval, man väljer oftast 

samma yrkesinriktning som sina föräldrar. Jonsson (1999) däremot skriver att vissa 

forskare hävdar att de traditionella mönster som tidigare gjorde individers liv mer eller 

mindre förutsägbara inte kan ses längre. I det postmoderna samhället har 

nyckelbegrepp såsom klass och kön förlorat sitt förklaringsvärde (Jonsson, 1999). De 

lågutbildade ungdomarna drabbas i första hand av arbetslöshet. Det gäller för 
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ungdomar att kunna välja ett arbete och att tillägna sig rätt kunskaper för sitt framtida 

arbete. För många av dagens ungdomar gäller det att de finner ett arbete som är 

intressant och givande, ett arbeta bara för att försörja sig värderas inte lika högt (Arnell 

Gustafsson, 1999). För den enskilde individen har beslutsprocessen kring utbildnings- 

och yrkesval blivit alltmer komplicerad. De många alternativen har via massmedia och 

vårt informationssamhälle blivit mer tillgängliga. Den faktiska möjligheten är 

begränsad, men ändock finns en vision av det fria valet. I dagens samhälle finns en 

ökande individualitet, vilket kräver att du finner det rätta för just din personlighet. Det 

är du själv som avgör din framtid, skriver Ziehe (1986). Det finns en tendens till att 

arbetsuppgifterna idag är mer specialiserade, utbildningskravet ökar för alla slags 

arbeten. Många arbetsgivare värderar ett intresse och social kompetens hos dem man 

rekryterar, specialkunskaper ges sedan på arbetsplatsen. Yrkesvalet görs inte en gång 

under arbetslivet, utan får oftast omprövas (Arnell Gustafsson, 1999). Yrkesval är en 

process som i princip pågår hela livet. Det tidigare yrkesvalet har inte samma 

avgörande karaktär på grund av ökad möjlighet att ändra yrkesinriktning (Sjöstrand, 

1980). Arnell Gustavsson (1999) menar att förmodligen har dock förstavalet, den 

första inriktningen stor betydelse över kommande val. 

 

Sammanfattning 

Ungdomstiden är en händelserik tid. Det är den tid vi ska förflytta oss från barndom till 

vuxendom. Människans beteende påverkas av den miljö vi föds in i och växer upp i 

(Giddens, 2003). Under hela vår livsstil är vi inbegripna i samspel med andra 

människor. De främsta identitetskällorna innefattar kön, sexuellt inriktning, 

nationalitet eller etnicitet och samhällsklass, skriver Giddens (2003). Forsberg (2007) 

skriver i sin avhandling att det viktigaste i identitetssökandet är att söka kunskap om 

vad som är jag i detta nu.  

 

I identitetssökande behöver ungdomar kärlek och omsorg, tillräckligt med materiella 

resurser, värdigt bemötande och utvecklande samhällsinstitutioner, såsom skolan. Det 

är vuxna som ansvarar för dessa villkor och relationer som redan existerar, skriver 

Trondman (2003). Dagens ungdom har liten kunskap om traditioner och hur religiösa 

och existentiella frågor ska hanteras. De hanterar inte livsfrågor på samma sätt som 

deras föräldrar gjort (Frisén & Hwang, 2006).  
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När vi föds känner vi inte till vilket kön vi tillhör. Det är omgivningen som gör oss till 

pojkar och flickor. Orättvisor mellan könen är kulturellt skapade och inte biologiskt 

bestämda. Vad vi föds till och hur vi blir som flicka eller pojke har forskare olika 

uppfattning om. Giddens (2003) menar att genom positiva och negativa sanktioner 

förstärker omgivningen de förväntade könsrollerna hos flickor och pojkar. Ekerwald 

(2002) skriver att flickor fostras in i en snäv kvinnoroll, och Öhrn (2002) menar att 

idag klarar dagens gymnasietjejer av medelklass sig väl i skolan, är utåtriktade, 

reflekterande och kritiska.  

 

Flickor förekommer inte lika mycket som pojkar i den forskning som gjorts, det är 

först på 1990-talet och därefter man kan se en ökning kring forskning och unga 

kvinnor. Forskningen visar att svenska flickor hävdar sig bra i skol- och 

utbildningsfrågor och i ämnen som svenska är de klart bättre än pojkar. Utbildning 

spelar roll och det är mest lågutbildade ungdomar som först drabbas av arbetslöshet 

(Ekerwald, 2002).   

     

Identitet kan sammankopplas med etnicitet och då handlar det om att höra till eller vara 

medlem av en etnisk grupp. Den etniska grupptillhörigheten är baserad på biologiska 

faktorer, det vill säga vilken familj och släkttillhörighet man har. Flyktingar och 

invandrare ses i Sverige som om de vore en etnisk grupp. För att ungdomar ska erövra 

en positiv identitet och god självkänsla behöver de utforska sin etniska identitet och 

inkludera den i sin övriga identitetsutveckling, skriver Frisén & Hwang (2006). 

Invandrarungdomar tar till stor del till sig sina föräldrars etniska identitet, normer och 

värderingar, samtidigt som de utvecklar en känsla av samhörighet till det samhälle de 

invandrat till (Ålund, 1997). En risk finns att många av invandrarungdomar inte lyckas 

bygga upp en egen personlig identitet på grund av att den egna jaguppfattningen 

avviker från den dominerande uppfattningen som finns i det svenska samhället. De får 

det svårt att identifiera sig i den svenska såväl som i den hemländska kulturen, de har 

varken rötter i sitt hemland eller i Sverige (Ahmadi, 1998).  

 

Skolan har som mål att fostra och träna demokratiska värden som individualism, frihet 

och självständighet. Skolan har också som uppdrag att skapa jämlika villkor och 

förutsättningar för blivande vuxna medborgare. I en utredning, SOU: 2006:40, står det 
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att den svenska skolan och dess lärare behöver tänka över hur de ska hantera såväl 

kulturell mångfald som problematisk diskriminering i framtiden.  

 

Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) skriver att övergången från skola till arbetsliv eller 

vidareutbildning är tuff för många flickor. Arnell Gustafsson (1999) menar att många 

av dagens ungdomar vill ha ett arbete som är intressant och givande framför ett arbete 

bara för att försörja sig. Utbildningskraven ökar i takt med specialiserade 

arbetsuppgifter, men en tendens finns ändock att arbetsgivare värderar intresse och 

social kompetens hos den man rekryterar, specialkompetenser ges sedan på 

arbetsplatsen (Arnell Gustafsson, 1999).  Ziehe (1986) menar att för den enskilde har 

beslutsprocessen kring utbildnings- och yrkesval blivit alltmer komplicerad. 

Människor och företag, tankar och information rör sig över hela vår jord idag, vilket 

medför att nya begrepp för identitet kommer att utvecklas och vi kan förvänta oss en 

alltmer global identitet (Frisén & Hwang, 2006). 

 

Ungdomstiden är en tid med många förväntningar, skriver man i Ungdomsstyrelsens 

rapport (2007:6). Det är den period i livet då man försöker hitta en inriktning, både 

yrkesmässig och relationsmässig. Valen i ungdomsåren, eller möjligheten till val kan 

påverkas av vilka förhållande man växer upp i. Hur dessa år och dess villkor ser ut för 

många unga påverkar ofta resten av livet.  
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Metod 

I följande avsnitt beskrivs arbetsprocessens olika delar från planering, genomförande, 

tolknings- och analysstadiet. Studien inspireras av Grounded Theory, vilken har stått 

som modell i arbetsprocessen. Fortsättningsvis kommer Grounded Theory att 

benämnas som GT. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

 

Utgångspunkt 

Målsättningen med kvalitativa metoder och analyser är att identifiera fenomen, 

företeelser och variationer i vår komplexa verklighet, målet är också att urskilja 

mönster och finna strukturer (Svensson & Starrin, 1996). Eftersom studiens syfte är att 

rikta fokus på tjejers processer i gymnasiemiljö och genom det skapa kunskap i 

framtida utbildnings- och yrkesval som en del av deras identitetsutveckling, valdes ett 

kvalitativt perspektiv. Avsikten är att använda kvalitativ forskningsintervju. 

  

Urval 

Dagens svenska ungdomar tillbringar sin mesta tid i skolan, därför var det relativt 

enkelt att söka sig till skolan för att intervjua tjejer. För att få hjälp med att hitta 

informanter kontaktades en kurator på en gymnasieskola, för att via henne komma i 

kontakt med ett antal tjejer. Kriteriet vid urvalet var att informanterna bör ha fyllt 18 

år. Att de var myndiga gjorde att föräldrars tillstånd inte krävdes, utan tjejen själv 

avgjorde om hon ville ställa upp för en intervju. Urvalet gjordes över gymnasieskolans 

olika program.  

 

I GT är det mening att man ska upptäcka, beskriva och förklara nya fenomen. 

Forskaren har möjlighet att laborera med sitt urval för att exempelvis optimera 

skillnader i urvalet. Det teoretiska urvalet sker till att börja med öppet, medan man 

senare gör strategiska urval, för senare övergå till ett selektivt urval (Guvå & 

Hylander, 1998). 

 

En teoretiskt urvalsprincip innebär att insamling av empiriskt data sker utifrån ett 

medvetet urval av data och datakällor i syfte att erhålla optimal information kring den 

frågeställning som ska belysas  (Guvå & Hylander, 1998, s. 9)  
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Den teoretiska urvalsprincipen är inte slumpmässig, utan valet görs av forskaren som 

därmed får stå sitt kast (Guvå & Hylander, 1998) 

 

I GT är urvalsproblematiken extra komplicerat, eftersom nya urval hela tiden görs 

(Hartman, 2001). Vad beträffar kön var min utgångspunkt tjejer, det valet gjordes 

tidigt. Ålder hade betydelse, för enkelheten skull bör de vara myndiga. Detta för att 

slippa lägga ner arbetet med att kontakta omyndiga intervjupersoners vårdnadshavare. 

Ålderspannet är begränsat på en gymnasieskola, där fick urvalet anpassas efter 

förutsättningarna. Till viss del var således urvalet redan förutbestämt, men vid etnicitet 

och programval styrdes urvalet efter hand, vid handplockning av intervjutjejer.    

 

Inspirerat av GT, där det teoretiska urvalet sker kontinuerligt, ett successivt 

handplockande av deltagare valde kuratorn tjejer för intervjuer. Det insamlade 

materialet fick styra urvalet till nästa intervju. Efter varje intervju stämde kuratorn av 

med mig och fler tjejer tillfrågades. När tjejer från olika gymnasieprogram, med olika 

bakgrund, olika etnicitet intervjuats och en mättnad erhållits avslutades intervjuerna. 

Avsikten med studien är inte att göra någon jämförelse mellan kön, men kön var av 

vikt vid urvalet.  

 

Grounded theory 

I detta avsnitt kommer jag att göra en ytlig presentation av Grounded Theory och dess 

grundare Glaser & Strauss. Avsikten med presentationen är att ge läsaren en inblick in 

GT, för att kunna följa processen i metoden.  

Enkelt kan Grounded theory beskrivas; 

 

Att utifrån egna praktiska erfarenheter, skapa teorier, modeller och idéer som man sedan 

omvärderar och omformulerar allteftersom nya erfarenheter skapas är ett vardagsnära 

arbetssätt som de flesta av oss känner igen och har använt sig av.  (Guvå & Hylander, 

1998, s.1). 

 

I ett forskningsarbete enligt GT utgår man alltså inte från en bestämd teori som sedan 

styr datainsamlingen. Det är data som styr utvecklingen av teori, vilket sker genom 

kodning (Starrin, 1996).  Guvå & Hylander (1998) skriver att det bästa sättet att lära 
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sig GT är att använda den, och läsa metodlitteratur allteftersom den egna 

undersökningen fortskrider.  

 

Grundare av GT är Barney Glaser tillsammans med Anselm Strauss (Bryman, 2002, 

Guvå & Hylander, 1998, Starrin, 1996). Glaser & Strauss har det gemensamt att de var 

missnöjda med de traditionella induktiva och deduktiva metoderna. De hade olika 

akademiska bakgrunder, vilket bidrog till att deras metod kom att skära genom 

traditionell uppdelning, som kvantitativa och kvalitativa, induktiva och deduktiva 

metoder (Hartman, 2001). Strauss skolades i kvalitativ metodik och fältnära forskning, 

medan Glaser skolades i avancerad kvalitativ analys (Starrin, 1996).  

 

Forskningsprocessen  

När man tillämpar GT utgår man inte från en redan förutsatt teoribildning. I teorin 

finns det i forskningsprocessen tre olika faser som karakteriseras av vad man är ute 

efter (Hartman, 2001) Det är i dessa tre faser som Glaser & Strauss teorier skiljer sig 

åt. Eftersom studien endast inspireras av GT kommer dessa tre faser inte att 

presenteras närmare.    

 

I metodböcker ifrågasätts vilken metod som verkligen är GT.  Bryman (2002) skriver 

att det är svårt att ta ställning till vilken av Strauss och Glaser som ska följas. Strauss 

version av GT har förändrats en del under årens lopp, bland annat kan ses en utökning 

av analytiska verktyg (Bryman, 2002). Min undersökning har inspirerats av GT som 

metod, vilket innebär att jag under arbetets gång försökt att sätta mig in i 

forskningsprocessens faser. I början följdes Strauss teori och arbetet ägnades helt åt 

fältarbete. Först därefter började kategorier utrönas, för att väga dem mot varandra och 

sortera genom att fokusera på några termer, välja bort andra. För mitt material och för 

de människor som intervjuades användes sedan teoretisk känslighet, och jag litade på 

min intuition att mättnaden var nådd.  

 

Som några exempel kan nämnas att under en intervju med en tjej som går IV-

programmet kändes det som om det fanns mer att ta reda på om tjejer på IV och 

kuratorn hjälpte mig att finna ännu en tjej som gick IV. Likadant hände efter en 

intervju med en invandrartjej, då infann sig känslan av att med fler intervjuer skulle ny 

fakta tillkomma.     
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 Induktiv - deduktiv 

GT är en analysmetod som handlar om att arbeta från data till teori. Inom GT har 

diskussion och debatt uppstått kring hur pass induktiv GT i själva verket är (Starrin, 

1996). Inom samhällsvetenskapen representerar deduktiv teori den vanligaste 

uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik. Vid deduktion görs teoretiska 

övervägande som rör forskningsområdet och utifrån detta deducerar forskaren en eller 

flera hypoteser. Hypoteser som sedan står som grund vid datainsamling. Utifrån 

resultatet av datainsamlingen bekräftas eller förkastas hypoteserna. Den induktiva 

processen innebär att man drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer. 

Grovt uttryckt handlar deduktion om att man utgår från teorin, gör datainsamling och 

får ett resultat medan vid induktion utgår man från datainsamling får ett resultat och 

bygger teorin efter detta (Bryman, 2002). Att forska rent induktivt innebär att man 

arbetar förutsättningslöst och att vara så lite teoristyrd som möjligt. Starrin (1996), tror 

att GT inte avser ren induktion utan Glaser och Strauss egentligen avser att man som 

forskare inte bör arbeta utifrån en bestämd teori.     

 

Från data till teori 

Som forskare börjar man intervjua en person, som till exempel i denna studie, tjejer 

som studerar på en gymnasieskola. Intervjun bandades och transkriberades. Genom att 

lyssna på intervjun och läsa igenom utskriften upprepade gånger började sedan 

kodningen. I kodningen namngavs det som skedde i intervjun, vilket gav upphov till 

idéer kring hur saker och ting förhåller sig. Efter det var det dags för nästa intervju, då 

intervjupersonen skiljde sig från den första. I min undersökning valdes en tjej från ett 

annat av gymnasieskolans program. Även den intervjun bandades, transkriberades, 

analyserades och kodades. På detta sätt fortsatte intervjuerna, med frågor, lyssnande, 

transkriberande och kodande med tjejer från olika gymnasieprogram, tills dess att 

känsla infann sig att inget nytt erhållits. Då avslutades intervjuerna, en mättnadskänsla 

hade uppnåtts (Starrin, 1996).  

 

Inför starten av min datainsamling hade jag läst minimalt med litteratur. Litteratur 

valdes sedan under och efter datainsamlingens gång, efter de behov som framkommit 

under kodning. För den skull har jag inte varit svagt insatt i ungdomsforskning. 

Identitetsutveckling, genusperspektiv, etnicitet och ämnen däromkring har jag kommit 

i kontakt med vid tidigare studier. 
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Tillvägagångssätt 

Studien bygger på intervjuer med åtta tjejer på en gymnasieskola i en av Sveriges 

mindre kommuner. I texten benämns dem som tjejer. Att kalla dem flickor låter 

”omyndigt”. Hirdman (2001), som studerat kvinnobilder i tidningarna Vecko-Revyn 

och Fib Aktuellt, skriver att när tidningarna använder begreppet flickor betecknar det 

beroende, omogenhet och intellektuellt omyndighet. Ett annat alternativ hade varit att 

kalla den för kvinnor, vilket i mina öron låter mera ”moget” än vad jag uppfattar att 

gymnasietjejer är.  

 

De första intervjuerna var med en invandrartjej på Samhällsvetenskapsprogrammet, en 

tjej på Naturvetenskapsprogrammet och en som läser Barn- och fritidsprogrammet och 

alla går det tredje året på gymnasiet. Efter de första tre intervjuerna uppstod tankar om 

vad som skulle komplettera intervjuerna, ge ny kunskap. Beslutet föll på en tjej som 

går andra året på Naturvetenskapsprogrammet, som kommer från en annan kommun. 

Som femte person valdes en tjej som går Naturvetenskapsprogrammet, tredje året, men 

som pendlar några mil till skolan. Efter det identifierades fenomen, företeelser och 

variationer för att försöka utröna vad som behövde kompletteras för att ny kunskap 

skulle uppnås. Valet föll på intervju med någon mer invandrartjej och på någon som 

går skolans Individuella program. 

  

Varje intervju började med att jag mötte upp tjejen vid ingången av kuratorn rum. 

Rummet var ljust och behagligt, med ett skrivbord mitt fram och med en trivsam 

möblering med ett litet bord omringat av fyra bekväma små fåtöljer placerat vid 

rummets fönster. Kuratorsexpeditionen är ett behagligt samtalsrum, ett rum där 

flertalet av tjejerna aldrig tidigare besökt, vilket de flesta av dem påpekade i början på 

samtalet.  

 

Intervju 

En dominerande metod i studentuppsatser är just intervjuer. Intervju framställs som en 

lämplig metod för att skaffa autentisk kunskap, och intervjuaren har rollen att avslöja 

den sanna identiteten. I intervjun finns tron att upptäcka det autentiska jaget som har 

betecknats som en romantisk kvalitativ metod (Ryen, 2004). Genom att välja intervjuer 

som metod var ambitionen att få glänta på dörren till unga tjejers tankar, få en inblick i 

den värld de lever i och vilken framtid de kan tänkas skönja.  
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Vissa forskare menar att kvalitativa intervjuer är detsamma som en ostrukturerad 

intervju, men de flesta använder begreppet för att beskriva även intervjuer av det semi-

strukturerade slaget. Vid semi-strukturerade intervjuer har forskaren en lista över 

specifika termer som ska beröras, en så kallat intervjuguide. Frågorna behöver inte 

komma i den ordning de står i intervjuguiden utan kan ställas i anknytning till något 

som intervjupersonen sagt (Bryman, 2002). Som hjälp vid själva intervjutillfället fanns 

en intervjuguide, en lista över specifika termer som skulle beröras, se bilaga 1.    

 

Intervjuerna inleds som i varje samtal med något som intervjupersonen antas vara 

intresserade av, följt av en del okontroversiella frågor eller teman, därefter går man 

över till själva huvudtemat (Ryen, 2004). Frågorna ställs oftast på ett informellt sätt 

(Bryman, 2002). Intervjun avslutas sedan lugnt okontroversiellt. Intervjun kan på detta 

sätt liknas vid ett vanligt samtal. Som forskare gäller det att fånga in data som finns 

inuti intervjupersonen, utan att under själva insamlingen påverka den (Ryen, 2004). 

Detta är ett mönster som jag tog fasta på och varje intervju inleddes med några 

passande fraser för att avdramatisera samtalet, sedan följde några frågor som rörde 

familjesituation och därefter bytte frågorna karaktär och vi kom in på huvudfrågorna. 

När intervjustunden var över och bandspelaren avstängd avslutades intervjuerna på ett 

lugnt och okontroversiellt sätt. Varje intervju tog nästan en timme i anspråk.  

 

Att använda bandspelare vid intervjuer kan påverka data, på så sätt att 

intervjupersonen kan ha hållit tillbaka vissa data (Ryen, 2004). Jag var medveten om 

detta problem men kom ändå att överväga att använda bandspelare, då jag ser 

fördelarna framför nackdelarna. Det är bland annat svårt att få med allt när 

anteckningar görs under samtalets gång, samtidigt som paus i samtalet kan vara av 

betydelse. Ryen (2004) påpekar fördelen med inspelning av samtal och menar att de 

flesta upplever att det inte är enkelt att uppträda som en intresserad lyssnare samtidigt 

som man strävar efter att vara en duktig antecknare. Viktigt är också att försöka hitta 

en miljö för intervjuerna som är lugn och avslappnande, vilket skolans kurator hjälpte 

mig med i och med att hon lånade ut sitt trivsamma arbetsrum. Tjejerna informerades 

om att intervjuerna bandades och bandspelaren, en liten MP3-spelare som låg på det 

lilla bordet i rummet upplevde jag inte som störande.  
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När intervjuer ska göras med tjejer på en gymnasieskola kan det uppstå konkreta 

problem, såsom intervjutider. Tjejerna hade lektioner de skulle passa, jag hade 

lektioner jag skulle hålla och rummet jag lånade av skolans kurator skulle vara ledigt. 

Efter mycket pusslande hittades tider för intervjuer. Några av tjejerna kom till skolan 

innan lektionerna började på morgonen, andra offrade en håltimme för att ställa upp. 

Skolans kurator lånade annat rum på skolan, var på föreläsning eller var hos någon 

klass för att rummet skulle vara tillgängligt som intervjurum.    

 

Analys av materialet 

Under arbetets gång har minnesanteckningar förts, dels för att sortera fakta och dels för 

att upptäcka ny kunskap och för att försöka utröna vilken ny kunskap som behöver 

tillföras. Den nya kunskapen genererade tydliga teman som i sin tur fick stå som 

modell för rubriker i studien.  

 

Vid analysen av de utskrivna intervjuerna försöker man hitta företeelser, händelser och 

fenomen. Utifrån de händelser som de intervjuade beskrivit ställts frågor såsom; Vad 

uttrycker denna händelse? Vad uttrycker denna företeelse?  De meningsbärande satser 

som analyserats jämförs sedan med meningsbärande satser från andra intervjuer. 

Genom att gå tillbaka till ursprunglig kontext har nya mönster upptäckts och utifrån 

dessa har kategorier skapats som sedan namngetts. Utifrån det material som 

framkommit genom intervjuerna måste forskaren utröna, vad handlar det om och vilka 

utsagor som är betydelsebärande (Guvå & Hylander, 1998). Älsklingsidéer måste 

överges, för att lämna plats för nya idéer (Hartman, 2001). När Guvå & Hylander 

(1998) beskriver kodning menar de att materialet sorterats och ord eller fraser sorteras 

in under flera koder. För små enheter kan tappa sin betydelse medan med för stora 

enheter förlorar man i variation. Det gäller att växla mellan kodlista och intervjuer så 

att helheten inte förloras. När allt fler koder uppstår blir det svårare att överblicka dem, 

det uppstår ett behov av att gruppera även koderna i högar. De koder som är likartade 

samlas i en grupp och bildar en kategori som får ett namn. Under arbetets gång 

upptäcker man att vissa koder behöver omdefinieras och kategorier och koder 

grupperas och omgrupperas hela tiden. Det handlar om att lukta och smaka på olika 

egenskaper (Guvå & Hylander, 1998). De skriver att forskaren måste närma sig 

fenomenen som en astronaut på en främmande planet. Astronauten vet inte vad han ska 

leta efter och inte vad det är han hittar, när han hittar det.  
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Efter att ha läst intervjuerna ett antal gånger växte kategorier fram som vad 

sammanhåller, vad är jämställdhet, vad är genusskapande, vad ger kunskap och vilka 

framtidsplaner finns? Tjejerna fördelades mellan de fyra programmen, Barn- och 

Fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och 

Individuella programmet och jag försökte utröna vad är det som skapar och hur skapas 

sammanhållning på respektive program? Hur skapas jämställdhet i respektive 

program?  Hur ser valfriheten ut beroende på vilket program man går på? Vilka 

kunskaper har tjejerna möjlighet att skapa utifrån det program de går på? Med hjälp av 

dessa begrepp har bilden av identitetsskapandet beroende på kön, etnisk bakgrund och 

vilken familj man växer upp i vuxit fram.    

 

I början av mitt arbete kändes det som om jag var på en främmande planet. Att 

intervjupersonerna var gymnasietjejer var i och för sig inget nytt, men det krävdes ett 

antal intervjuer innan ett mönster började uppträda och liknade något jag kunde skapa 

en bild av. När processen klarnade växte bilden och en process startade mot en för mig 

nyskapande grundad teori.      

 

Kvalitetskriterier 

Inom den kvantitativa forskningstraditionen har begrepp som validitet och reliabilitet 

bestämda innebörder, detta gäller dock inte inom den kvalitativa metoden (Svensson, 

1996). Förenklat handlar validitet om att forskaren verkligen undersöker det man avser 

att undersöka, medan reliabilitet berör frågan om det är möjligt att återupprepa 

undersökningen med samma resultat (Bryman, 2002). Svensson (1996) skriver att 

validitet är så förknippat med kvantitativ metodik att det finns de som inte vill kännas 

vid begreppet, medan andra menar att begreppet måste ges en bredare innebörd i den 

kvalitativt inriktade forskningen. Om validiteten är god är också reliabiliteten det, men 

om reliabiliteten är god är det ingen garanti att validiteten också är det. Validitet är 

således ett begrepp som avser att ange hur pass väl man mäter det som avsett att mätas, 

hur giltiga erhållna resultat är men också vilka mätinstrument och den 

undersökningsuppläggning som använts (Svensson, 1996). I GT finns en föreställning 

om att validitet inte är någon slutlig verifiering eller produktkontroll, utan är en städig 

kontroll av forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet. Att 

validera är att teoretisera, det är inte bara frågan om en metod. I GT är tolkningar till 

för att skapa en teori (Kvale, 1997). Validering har varit en del av undersökningens 
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hantverk genom ett ständigt kontrollerande, ifrågasättande och teoretiskt tolkande av 

upptäckterna har hela tiden hantverksskickligheten utvecklats.  Som underlag till 

intervjuguiden har jag studerat frågeformuläret i LUPP-enkäten samt de frågor 

Ambjörnsson (2004) använt sig av i sin doktorsavhandling. Detta för att erhålla 

uppslag till möjliga frågor vid intervjuer. Intervjuguiden har endast använt som ett stöd 

under intervjuerna, som hjälp så att samtalen höll sig inom de frågeområden som 

skulle behandlas.  

 

Etiska övervägande 

I min undersökning har jag försökt att tillgodose de etiska krav som uppställts av 

HSFR (1996). Kvale (1997) skriver att som forskare bör man tydligt klargöra för 

intervjupersonerna hur materialet ska användas och hur det ska publiceras. I början på 

varje intervju berättade jag för tjejerna om syftet med undersökningen, och att 

intervjuerna skulle ingå i den rapport som var en del av min examen, och att det inte 

gjordes någon anteckning av deras namn eftersom det inte var intressant för studien, 

utan fokus låg på deras berättelse. Frågan om hur man etiskt bör handskas med 

människors identitet och integritet är svår att hantera. Beskrivningar som ligger nära 

verkligheten torde ge en levande och mer sann bild av de studerandes upplevelser av 

verkligheten. Samtidigt medför konkretion en ökad risk för försämrat integritets- och 

identitetsskydd (Starrin & Svensson 1998). I forskning ska intresse av att få ny 

kunskap vägas mot kravet på skydd av individer som deltagit i studier. Som forskare 

måste man se det som en avvägningsfråga hur stort skydd individerna som deltagit i 

studien bör få. Ett högt etiskt värde kan medföra reducerade kvaliteter i en studie. 

Forskaren kan kanske inte belägga slutsatser med full tydlighet och då uppstår en 

konflikt mellan validitet och etik (Larsson, 1994). Aktörer på fältet och den som gör 

studien skapar tillsammans vad som är möjligt. Deltagare gör inte vad som helst 

(Assarsson & Sipos-Zackrisson, 2005a).  

 

Att grupper drabbas av de tolkningar som forskaren gör är en aspekt av det etiska 

värdet. För forskaren gäller det att överväga i vilken utsträckning man varit 

omsorgsfull och vilka slutsatser som kan dras av en studie, så att inte förhastade 

slutsatser dras, som drabbar oskyldiga. Om jag inte fuskar med vad jag själv uppfattar 

som sant ökas kvaliteten i det vetenskapliga arbetet. Detta lägger ett stort ansvar på 

forskare. Det är svårt att fuska utan att själv märka det (Larsson, 1994). Materialet 
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skrivs ut och analyseras i en process där man väljer ut, väljer bort och genom analys 

lägger till tolkningshorisonter. Vad som finns med, eller omvänt vad som inte tas med, 

är en fråga om både etik och praktisk avgränsning (Assarsson & Sipos-Zackrisson, 

2005a). Att räkna med som en av kvaliteterna i ett vetenskapligt arbete är att det visat 

omsorg om dem som studerats. För den skull får forskaren inte redovisa ett osant 

resultat och om den etiska hänsynen leder till att viktiga hänseenden är osanna bör man 

avstå från studien (Larsson, 1994). 

 

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskning. Informationskravet innebär att forskaren ska informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

deltagaren i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I nyttjandekravet får insamlade 

uppgifter om enskilda personer endast användas för forskningsändamål (HSFR, 1996, 

s.6). 

 

För att beakta dessa etiska krav (HSFR, 1996) är deltagarna anonyma i studien och alla 

har givits fiktiva namn. Deltagandet i studien har varit frivilligt och allt insamlat 

material finns endast tillgängligt hos mig, vilket påpekats för intervjupersonerna vid 

inledningen av varje intervju.    

 

Metoddiskussion 

Valet av forskningsområde styrde valet av metod. Vid starten av arbetet hade jag ingen 

färdig bild att gå efter. Att kasta sig in i intervjuer med unga tjejer kändes spännande 

och valet av metod föll på GT. GT som metod var inget som lockat tidigare, men efter 

en föreläsning i GT väcktes en nyfikenhet på att lära mer. Efter att ha läst om GT 

erhölls kunskap om att det bästa sättet att lära sig GT var att praktisera metoden. I GT 

finns aldrig ett på förhand givet mönster, det finns inget rätt och fel, utan det är 

forskarens arbete att urskilja olika bitar, en för mig spännande utmaning.  

 

I början av intervjuerna fanns funderingar kring datainsamling, hur mycket som skulle 

samlas in. GT-traditioner ger svaret att man slutar när mättnad uppstått. Det kändes 

som en svår och oklar del. Hur är man säker på att det uppstått? Förmodligen kan man 



 36 

inte vara riktigt säker, utan det får till slut bli en bedömningsfråga. Personligen kändes 

det som ingen ny kunskap kom fram efter åtta intervjuer, men även skäl som tid och 

energi gjorde att intervjuerna avslutades.  Att koda data utifrån de direktiv som GT 

anger var heller inte enkelt. Eftersom avsikten i studien är att använda GT som 

inspiration förbehåller jag mig rätten att tolka GT utifrån mitt perspektiv. Genom 

kodningen framkom kategorier som sammanhåller, motiverar, skapar jämställdhet, ger 

valfrihet, genusskapar, kunskap och framtidtrivsel. Det blev sedan dessa kategorier 

som fick stå som mall vid rubriksättning i arbetet.       
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Resultatredovisning 

Resultatet presenteras utifrån ett antal kategorier som identifierats i datamaterialet och 

har ett relevant förhållande till syfte och frågeställningar. Kapitlet inleds med en 

presentation av tjejerna som ingår i studien, samt lite allmänt om deras 

uppväxtförhållande. Därefter sätts fokus på sammanhållning, motivation, etnicitet, 

jämställdhet, genus, kunskap och framtidssyn.  

 

Presentation 

Samtliga tjejer som ingår i studien har fyllt 18 år och går andra eller tredje året på 

gymnasiet. De lever i en liten svensk stad och studerar på den gymnasieskola som 

finns i kommunen. På skolan studerar cirka 700 elever fördelade på nio program, varav 

flera är yrkesförberedande, som till exempel fordons- och elprogrammet.  

 

Gymnasieprogram som i huvudsak nämns i studien är Naturvetenskapsprogrammet, 

vilket kommer att benämna som ”natur”, Samhällsvetenskapsprogrammet, vilket 

benämns som ”samhäll”, Barn- och fritidsprogrammet som förkortas ”BF”, Handels- 

och administrationsprogrammet som benämns som ”handels” och Individuella 

programmet som förkortas ”IV”, vilket är till för att förbereda elever för utbildning till 

ett nationellt program. 

 

Presentationen av tjejerna kommer att följa i den ordning som intervjuerna gjordes. 

Samtliga tjejer har fått fiktiva namn för att dölja deras identitet. I studien heter tjejerna 

Samira som kom till Sverige i slutet på 1990-talet, Emma, Sara, Lisa, Maria, Lotta, 

Anna, samtliga födda i Sverige av svenska föräldrar och Jana som endast varit i 

Sverige i fyra år. Sara studerar på ”BF”, Lotta, Emma och Lisa på ”natur”, Samira 

läser ”samhäll” och Jana, Anna och Maria studerar på ”IV”.  

 

Inledningsvis börjar varje intervju med att tjejerna berättar lite om sina 

levnadsförhållande, bland annat var de bor, hur de bor och vem de bor tillsammans 

med. Tjejerna har helt olika uppväxtmiljö, två av dem har vuxit upp i ett annat land 

som legat i krig och med en annan kultur, några av dem är uppvuxna med mamma, 

pappa och syskon i villa på landet, medan tre av dem är uppvuxna med andra än sina 

båda biologiska föräldrar, med bara mamma eller med en förälder och en styvförälder. 
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Flera av tjejerna kommer ofta under intervjun tillbaka till saker som hänt under 

barndomen, eller om hur familjen lever eller är sammansatt idag. De har även en del 

som de vill dela med sig av, som har med uppväxten att göra.  

 

Samira är en invandrartjej som kom till Sverige i slutet av 1990-talet tillsammans med 

föräldrar och syskon. Samira talar flytande svenska och i familjen pratar pappa bra 

svenska men hon beskriver att mammas svenskkunskaper är mindre bra. Sen familjen 

kommit till Sverige har Samira fått flera småsyskon varav den minsta är fem månader. 

Mamma har gått på SFI (Svenska för Invandare), i flera omgångar men graviditeter har 

gjort att hon hela tiden fått avbryta sina svenskstudier. Hela familjen bor i lägenhet i 

den stadsdel där flertalet av kommunens invandrare bor. Samira berättar att hemma 

pratar familjen sitt modersmål, ingen pratar svenska och när hon pratar svenska i 

hemmet ogillar pappa det.  

 

Emma är en tjej som bor tillsammans med föräldrar och två syskon i familjens villa 

någon mil utanför stan. Hon har häst och tillbringar en hel del av sin fritid i stallet 

tillsammans med hästintresserade kompisar.   

 

Sara har flyttat hemifrån och bor tillsammans med pojkvän i en lägenhet i samma stad 

som hon studerar. Hon är uppvuxen med mamma, pappa och två syskon i en villa som 

ligger i utkanten av staden.  

 

Lisa började studera på en gymnasieskola i en större stad, hon trivdes inte och det 

fungerade inte med resorna så hon bytte skola. Lisas föräldrar bor i ett hus som ligger 

på landsbygden. Kommunikationerna från landet där föräldrahemmet ligger och till 

skolan fungerar dåligt, vilket gör att det är ett bättre alternativ att bo på orten där hon 

studerar. Idag delar hon lägenhet med två killar. Det blev alldeles för omständligt att ta 

sig till skolan när hon bodde hemma. Lisa har fem äldre halvsyskon som bor i en 

svensk storstad och två syskon samt fostersyskon. Pappa gör ingenting, men mamma 

är sjuksköterska men är för närvarande sjukskriven. Lisa berättar att föräldrarna har 

akutboende för barn och ungdomar också. De ska kunna ta emot en ungdom inom fyra 

timmar.   
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Maria bor tillsammans med pojkvännen i en lägenhet några mil från skolan. Han reser 

ganska mycket i jobbet så Maria är ofta ensam. Familjen bor i en villa ett stycke ifrån. 

Där finns också sju halvsyskon. Maria berättar att hon är mellanbarn, sedan väjer hon 

att inte berätta mer om sin familj.  

  

Lotta bor med familjen på en liten gård utanför stan. Familjen har kor som går ute hela 

året och sköter sig själva. Föräldrarna arbetar båda utanför gården. Lotta har en äldre 

syster som studerar på annan ort. Hon trivs bra på landet, och nu när hon har körkort 

känns avståndet till skolan och kompisarna inte så betungande längre. Familjen har två 

bilar så det händer till och med att hon kan ta bilen till skolan ibland och slipper då 

långa bussresor, med långa arbetsdagar som följd.   

 

Anna bor med mamma som är förtidspensionär. De bor idag i en lägenhet mitt i stan. 

Pappa bor i ett hus utanför stan. Föräldrarna är skilda sedan ett antal år. Anna har två 

äldre syskon som bor i egna lägenheter.  

 

Jana bor med delar av sin familj i en lägenhet i den stadsdel där ett flertal 

invandrarfamiljer bor. I Sverige har hon bott i fyra år. I lägenheten bor förutom 

mamma och pappa två yngre bröder. Hon har också en syster som är gift och bor i en 

mellansvensk stad. Jana har även fyra äldre bröder som bor i familjen hemland. De har 

ingen möjlighet att få komma till Sverige. Föräldrarna jobbar inte, mamma är 

sjukskriven och pappa praktiserar mellan varven, men är just nu arbetslös.  

 

Sammanfattningsvis kan man se en variation i tjejernas sociala bakgrund. Några av 

tjejerna har invandrarbakgrund och bor i lägenhet i den stadsdel där flertalet av de 

boende är invandare, tillsammans med föräldrar och ett antal syskon, medan några 

tjejer är uppvuxna med biologiska föräldrar och syskon i en villa i eller i utkanten av 

staden. De övriga tjejerna bor antingen ensam med mamma eller i eget boende efter att 

tidigare bott med någon av de biologiska föräldrarna, styvförälder och styvsyskon, 

medan två av tjejerna bor med pojkvän i lägenhet. Materiellt sätt kan anas att 

förutsättningarna är olika, med två arbetande föräldrar borde de ekonomiska 

förutsättningarna vara gynnsammare än med två arbetslösa föräldrar eller en 

sjukpensionerad mamma.  
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Trivsel, sammanhållning och motivation 

Skolan tjejerna går på har ungefär 700 elever. Det är en ganska sliten gymnasieskola. 

De tjejer som intervjuats har gått på skolan några år, de flesta av dem är inne på tredje 

året. Vi kom därför att prata om hur det varit under de här åren och hur de trivs. Den 

fysiska skolmiljön är samtliga tjejer överens om att den inte är något vidare. De tycker 

att skolans lokaler är slitna, men att det inte påverkar dem så mycket utan det är 

viktigare att gå i en bra klass och att ha bra lärare. Matsalen har de ändå ett och annat 

att säga om, den ligger längst ner i byggnaden, är sliten mörk och dyster.  

 

Samtalen glider sedan in på hur de allmänt trivs på skolan och i klassen. Sara som 

läser BF säger att hon trivs i skolan, men att de första åren var stökiga, nu i trean är det 

bättre. Hon berättar att det är vanligt att elever från IV flyttas över till BF. Under de 

första åren har cirka tio elever kommit och gått. Oftast vill de inte gå på BF, de har 

inga mål med sina studier. De har svårt att samarbeta, gör inte det som de ska i klassen. 

De lär sig inte viktiga moment, som till exempel att prata inför grupp. Därför blir det 

oftast att de som går seriöst på BF får göra en massa jobb åt de andra. Sara har försökt 

att prata med lärarna men tycker inte att hon fått något gehör.  

   

Naturtjejerna, Lotta, Emma och Lisa trivs bra i skolan och förklarar att de umgås 

mycket i klassen, både i skolan och på fritiden. Tjejerna säger att det är stor 

sammanhållning i klassen och på sportlovet förra året var nästan hela klassen i fjällen 

och under våren, innan de tar studenten planerar de en resa ihop igen. Lisa var också 

med i fjällen och säger också att de har stor sammanhållning i klassen, men att hon 

känner någon form av hets. På natur pluggar man mycket och Lisa säger; 

 

Alla som läser natur har varit bäst i klassen i nian, det blir lite tävling. 

 

Lisa är van från grundskolan att inte behöva anstränga sig för att vara bäst, här på natur 

har hon fått konkurrens och det känns frustrerande, säger hon. 

 

Samira som läser samhäll trivs bra i skolan, men har lite ångest över att det snart är 

slut. Hon har många kompisar i klassen men umgås även med andra som går på de 

andra programmen på skolan.  
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IV tjejerna känner inte alls inte samma sammanhållning, utan Maria känner tvärtom, 

hon umgås inte med någon i klassen. Hon säger att om hon umgås med dem i klassen 

för mycket finns en risk för att hon blir som dem och det drar ner hennes studieresultat. 

Andra elever på skolan ser ner på dem som går IV för att de inte har läshuvud. IV 

elever vill inte Maria identifiera sig med, utan väljer att vara för sig själv. Anna som 

också läser IV ifrågasätter detta med trivsel och säger;     

 

Trivs i skolan? Det är som en arbetsplats, man måste gå hit.  

 

För Jana är skolan en viktig instans, ett ställe dit hon gärna går när hon orkar. För 

henne finns inget annat val än IV. Hon trivs i skolan och umgås med andra i klassen, 

men även med andra invandrartjejer som går på andra program. 

 

Gemensamheten och gemenskapen är bra, säger Jana. 

 

En stor betydelse för om man trivs och hur studierna fungerar handlar om motivation 

och deltagande i arbetet. Är jag i skolan när jag ska, eller skolkar jag ibland? Från 

tjejernas berättelse framkommer lite olika orsaker till att man skolkar eller håller sig 

borta från skolan, och några av dem berättar även om varför de skolkat från skolan i 

tidigare skolår. Sara som läser på BF är frånvarande från skolan ibland, hon säger; 

 

Oftast skolkar jag från samma lektioner, de långa och tråkiga, oftast i slutet på dan. 

 

Lotta som läser på natur berättar att hon skolkade på låg- och mellanstadiet, hon 

vantrivdes i skolan. För att slippa gå till skolan hade hon låtsatsont i magen. Läraren 

reagerade aldrig, hon visste vem Lottas föräldrar var och att hon hade det bra hemma, 

så alla trodde på att hon hade magont.  

 

Idag förstår jag att det inte var så, utan bara något jag skyllde på för att slippa gå dit.  

 

Lotta berättar att det inte fanns någon risk för att hon inte skulle fixa skolan, hon 

gjorde alla prov och tester, vilka hon klarade lätt. Idag trivs hon bra i skolan och 

stannar aldrig hemma utan giltigt skäl till frånvaro. 
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Emma på natur berättar att hon varit ”sjuk” någon dag, skippat lektioner för att plugga 

till ett prov. Frånvaron har inte berott på att skolan är tråkig utan på att hon allmänt 

varit trött.  

 

 Anna som läser på IV berättar att hon blivit mobbad under hela låg- och mellanstadiet. 

Lärarna märkte inget. Mamman var psykiskt sjuk och borta ibland och pappan hade 

nog med att ta hand om oss syskon, så föräldrarna såg det inte. Mobbingen bestod av 

skitsnack, viskningar bakom ryggen, från andra tjejer, men Anna var aldrig hemma för 

det. Däremot när klassen skulle ut, då var Anna aldrig med. Hon var rädd för hundar så 

hon stannade hemma. 

 

Jag skolkade inte, men jag var borta från skolan.   

 

Tjejerna är eniga om att de inte riktigt räknar det som skolk när de stannar hemma från 

gymnasiet, det är inte på samma sätt. De tjejer som inte läser på IV är överens om att 

det var lättare att skolka, eller stanna hemma när de gick i ettan eller tvåan på 

gymnasiet, nu i trean är det mer allvar, då är jakten på slutbetyget viktigt för flera av 

tjejerna. Samira säger att; 

 

Man måste vara i skolan för att få bra betyg. Så tänkte jag inte i ettan och tvåan. 

 

Går man på IV kan orsaken vara att man inte tar skolan på allvar, saknar motivation, 

men också kan orsaken vara att man inte mår bra. Vissa dagar mår tjejerna själva 

dåligt, är trötta och hängiga, andra dagar mår mamma eller någon annan nära dåligt 

och då behöver de vara hemma och stötta. Vilka lärare som jobbar på programmet är 

också viktigt för tjejerna på IV, vissa gillar man medan andra tycker man mindre bra 

om. Ibland är den man gillar borta och då kanske man går hem, eller vet man det innan 

går man inte till skolan den dagen. Anna säger; 

 

Har skolkat någon gång. På sista tiden, vi har fått en ny lärare och det känns ovant, jag har inte orkat. 

Saknar tryggheten som den tidigare läraren gav. Det är därför jag varit hemma ibland, nu på sistone. 

 

Maria berättar att hon skolkade mer förut, idag säger hon att hon insett att det var fel 

och att man måste skaffa sig kunskap för att komma vidare och då måste man gå till 

skolan.  
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Samtalen glider över mot mobbing och tjejerna funderar lite kring om det finns på 

skolan. Ingen av tjejerna upplever att det finns någon mobbing på skolan just nu. Det 

finns säkert de som är lite utanför men det kan lika gärna vara självvalt. Någon menar 

att alla inte har behov av att umgås hela tiden. När det någon gång förekommit något 

upplever tjejerna att skolans ledning tar tag i det omedelbart. 

 

Sammanfattningsvis finns en tydlig bild i variationer på hur man trivs i skolan, där 

tjejerna som läser natur umgås med hela klassen gör saker tillsammans vilket skapar en 

sammanhållning i gruppen, men som IV-tjej är man sig själva nog. När ämnet skolk 

ventilerades hävdar natur, samhäll och BF-tjejerna att hemma är man när man är trött 

eller pluggar till något prov. Orsaken till att IV-tjejerna stannar hemma är oftast på 

grund av att de psykiskt inte mår bra.      

 

Etnicitet/kulturell jämställdhet 

Invandrartjejer lever i två världar, skolan och familjen och måste hela tiden anpassa sig 

till dessa världar. Under intervjuerna kom vi in på utseende och kläders betydelse. För 

svenska tjejer har utseende och kläder inte så stor betydelse. De flesta av tjejerna 

tycker det är roligt att handla kläder och visst följer de modet, men huvudsaken är att 

de trivs i de kläder de har på sig, de ska vara bekväma. Sara som läser BF säger att hon 

är nöjd med sitt utseende, försöker gå ner i vikt och få bättre kondition. Hon påpekar 

att hon gör det för sin egen skull och för att orka bättre. Lotta på natur säger att hon 

alltid hatar det nya modet när det kommer, men tar sedan gärna efter det hon tycker 

om. Emma som också läser natur vill ha bekväma kläder, modet är inte så viktigt. Hon 

är nöjd med sitt utseende. Emma berättar att hon hade en kompis i sexan som var 

anorektiker, men tror inte själv att hon skulle hamna i något sådan, tanken på att banta 

finns inte. Maria är nöjd med sitt utseende och säger att man föds till den man är och 

att det är onödigt att göra skönhetsoperationer. Anna säger att hon skulle behöva går 

ner i vikt, men mamma slutade äta när hon var yngre och då blev hon sjuk.  

 

Vid intervjuerna med invandrartjejerna framgår det dock mer tydligt att utseende och 

vackra kläder spelar roll. Samira säger; 

 

Viktigt med vackra kläder, jag klär mig vackert för min egen skull. Jag tycker om att handla kläder, 

gärna vackra underkläder.  
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Jana berättar att när hon bodde i sitt hemland kunde hon gå på basarer och titta och 

köpa vackra kläder. Hon tycker om vackra kläder, säger hon. Även om Jana skulle 

vilja ha vackra kläder låter hon mig förstå att det inte finns pengar till det. Hon har sitt 

studiebidrag och av de pengarna lämnar hon en hel del till familjen. Varken mamma 

eller pappa arbetar, familjen lever ganska knapert. Hon tycker att det är roligt att gå 

runt på stan och titta på kläder, men gör det inte så ofta eftersom hon ändå inte har 

några pengar att handla för och då är det ganska meningslöst, säger hon.   

 

Samira berättar att när hon slutat skolan ska hon gifta sig och flytta till en man som bor 

i större svensk stad, hon gillar vackra underkläder och hon berättar att hon planerar 

inköp inför flytten; 

 

Jag planerar mina köp, köper linnen och sånt för att ha sen. Gömmer dem hemma. Pappa gillar inte att 

man klär sig för lättklädd, visar axlarna och så. 

 

Samira återkommer ofta till att ”kurdarvet” är viktigt även om hon vill vara svensk. 

Invandrartjejerna reflekterar kring vissa händelser i vardagen. Hon berättar bland annat 

att hennes syster fick barn med en man från samma hemland som dem, vilket inte 

fungerade något vidare. Systern fick avbryta sina gymnasiestudier. Pappan till barnet 

hade familjen valt åt henne, mot hennes vilja. Till slut fick pappa ge sig och min syster 

slapp vara gift med mannen, säger Samira. Mannen finns inte längre i systerns liv. Hon 

berättar att idag har systern tagit upp sina gymnasiestudier igen. Innan allt hände med 

systern var hon den som Samira anförtrodde sig åt, de pratade om sådant som de inte 

kunde prata med mamma och pappa om, men efter allt som hänt pratar de sällan med 

varandra. Samira påpekar att det inte är pappa som valt hennes fästman, utan det har 

hon själv gjort, men återkommer allt som oftast till att det trots allt är pappa som 

bestämmer över henne, men säger; 

 

Jag har själv valt att vara hemma på kvällarna i mitt rum. 

 

Hon hävdar att det inte är pappa som bestämmer att hon ska vara hemma på kvällarna, 

men hon berättar också att pappa inte tillåter henne att gå vart som helst, bio möjligtvis 

men absolut inte till någon restaurang, pub eller dansstället. För att slippa konfronteras 

med pappa hela tiden säger Samira att det är enklare att inte gå ut.  

 



 45 

När intervjun med Jana, en invandrartjej är klar sitter hon kvar. Det är som om hon vill 

berätta något mer. Under hela vårt samtal pratar hon mycket om sin syster, och 

saknaden efter henne. Jana återkommer också till att hur dåligt hon mår, har varit hos 

doktorn och fått diagnosen att hon inte är sjuk. Hon är trött säger hon med jämna 

mellanrum under vårt samtal. Hon berättar att under tiden familjen levde som 

flyktingar var inte familjen samlad. Mamma hade flytt ensam och kom till Sverige 

flera år tidigare än de övriga. 

 

Min syster som är 25 år idag var allt för mig, hon var min kompis, min mamma, vi var jättenära 

varandra. När jag inte hade mamma så var hon med mig och allt vi gjorde tillsammans.  

 

Idag bor systern i en mellansvensk stad och det är jobbigt när hon gift sig och flyttat 

bort. Fast det är inte lika jobbigt som det var när hon inte var hemma på två år, säger 

Jana. Systern var förlovad med en man som bodde i familjens hemland. Efter ett tag 

tyckte hon inte om honom, hon ville inte gifta sig.  

 

Hon tyckte om en annan kille som hon var kär i, hon ville gifta sig med honom. Han bodde i en stad, här 

i Sverige. Mamma och pappa tyckte inte det var bra. 

 

Systerns fästman var kusin till dem. Det blev bråk mellan bröderna som bor kvar i 

familjens hemland och kusinen, bara för att systern inte ville gifta sig. Systern fick 

skydd av polisen och familjen träffade inte henne på två år. De försökte prata 

föräldrarna till rätt och till sist gav de upp. Familjen fick till slut betala pengar till 

kusinen. Systern kom hem igen och fick gifta sig med den man hon själv valt. Idag 

umgås familjen igen och systern besöker föräldrarna med jämna mellanrum och det 

händer att de åker till henne också. Jana berättar att hon tänker mycket på sin syster; 

 

Att det är skönt att hon har känslor, hon har också ett liv, hon valde vad hon ville och det är jag glad för. 

Hon är kär i den kille hon gifte sig med. Hon har ett liv nu och hon ska få barn. 

 

Sammanfattningsvis är mycket av det som händer runt invandrartjejer på männens 

villkor och för dem som ingår i studien sker mycket just nu på pappas villkor. De 

svenska tjejerna har större valfrihet och reflekterar inte speciellt mycket över kulturella 

skillnader. För dem är till exempel kläder inte så viktigt, utan de ska vara bekväma, 

medan invandrartjejerna säger att det är viktigt att vara vacker och att ha vackra kläder. 
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De svenska tjejerna klär sig som de vill, men som invandrartjej klär man sig inte i 

vackra underkläder eller är lättklädd även om de skulle vilja det. Pappa tillåter dem 

inte att ha bara axlar.  

 

Genus 

Under intervjuerna pratar vi lite om det finns skillnader mellan könen och 

valmöjligheter. Vi pratar också om vilka utbud som finns i staden de studerar i och 

vilka möjligheter det finns för tjejer att göra det som de vill under sin fritid. Finns det 

saker som de som tjejer inte kan göra? Flera av tjejerna konstaterade att det just nu inte 

finns något ställe för dem att gå till eftersom det enda ställe som finns för dem har gått 

i konkurs. Vad beträffar föreningsliv, finns det en hel del och där ser de svenska 

tjejerna inte någon begränsning av vad tjejer kan delta i. Invandrartjejerna är de av 

tjejerna som inte deltar i någon form av fritidsaktivitet utöver skolarbetet. Någon av 

dem har varit med och sparkat fotboll när de var yngre, men idag tillbringar de sin 

fritid innanför lägenhetens dörrar.  

 

Lisa berättar att det finns en skillnad mellan könen när det gäller festande. Som tjej är 

det svårt att festa dåligt, man får dåligt rykte.  

 

Blir man full är det inte bra, killar kan göra sånt.  

 

Orten vi bor i är för liten och alla känner alla så rykten går fort, säger Lisa.    

 

Maria tillhör en av de tjejer som är aktiv på sin fritid och just nu ägnar hon sig åt att 

rida, hon säger att hon är en pojkflicka och gör det som faller henne in. Hon gillar 

tatueringar och ser inga begränsningar i det på grund av att hon är tjej. 

 

När diskussion kring genusperspektiv och jämställdhet kommer upp har ingen av dem 

reflekterat något djupare över det, utan påpekar att man lyft det mer ytligt i vissa 

sammanhang i skolan. Invandrartjejerna har inte funderat alls på sådana frågor, men 

Jana säger;  

 

I vårt land är det mannen som jobbar och ger mat till frun och barnen. Kvinnan sitter hemma och lagar 

mat och städar. Jag vill klara skolan och leva som männen gör. 
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Vid flera tillfällen under intervjun återkommer invandrartjejerna till att de oftast inte 

går ut. Periodvis vistas de bara på sina rum när de inte är i skolan, något som deras 

familj, främst pappa stör sig på. Men för att slippa konfronteras med pappa är det 

enklare att stanna hemma, säger de. 

 

Sammanfattningsvis ges bilden av att jämställdhet inte är något som de funderar på i 

termen som jämställdhet. Invandrartjejerna återkommer dock allt som oftast i intervjun 

till saker som jag kopplar till frågan, som till exempel att om jag som invandrarkvinna 

ska leva själv måste jag kunna försörja mig, om inte ska jag giftas bort med en man 

som kan försörja mig. Svenska tjejerna tycker att de är ojämlikt, bland annat kan killar 

festa på ett helt annat sätt än vad tjejer kan. Tjejer får lätt dåligt ryckte om de tar efter 

pojkars sätt att festa. 

 

Val av gymnasieprogram  

Tjejernas val av gymnasieprogram är medvetna val för några, medan andra inte har 

haft något val utan får gå där de blivit placerade. Eftersom framtiden är oviss, vilket 

yrke och vilken utbildning som väntar, är valet inte givet. För att få välja ett 

gymnasieprogram krävs att man har godkänt i alla kärnämnen. Har man inte det får 

man först läsa in dem på IV. En del av tjejerna har haft det lätt för sig i skolan och då 

haft möjlighet att välja det program de önskat, eller som andra tyckt att de ska välja, 

medan andra haft det mer motigt med begränsade valmöjligheter som följd. Sara som 

läser tredje året på BF, säger; 

 

Tänkte söka floristlinjen, men ville jobba med barn. Just BF lockade. Tänker att jag vill jobba med 

människor. 

 

För Lotta som läser tredje året på natur var valet enkelt; 

 

Att välja naturprogrammet var ett lätt val. Jag hade lätt för mig på högstadiet, ämnena passar bra. Jag 

vill ha en bred utbildning. 

 

Emma som också läser tredje året på natur, kände heller inte valet som svårt. Hon är 

intresserad av biologi, så när hon gick i nian på grundskolan kändes valet natur som 

givet för henne.   
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Lisa som bytt skola och som läser andra året på natur är lite osäker på de val hon 

gjorde. Hon berättar att när hon gick i 9: an var hon lite slarvig, men tog tag i sina 

studier ordentligt. Då tyckte hennes lärare att hon skulle välja natur eftersom hon hade 

lätt för att lära, vilket kanske inte var rätt säger hon, borde kanske ha läst samhäll. Hon 

trivs i klassen, naturare håller ihop, men Lisa är ändå tveksam till sitt val. Hon känner 

att lärarna på grundskolan påverkat hennes val.  

 

Samira läser samhäll vilket är ett val som hon idag inte riktigt vet varför hon gjorde. 

När hon gick i grundskolan ville hon bli lärare, sedan ändrade hon sig och ville bli 

frisör. Idag vet hon inte riktigt vad hon ska ha samhäll till, säger hon.  

 

Tjejerna på IV berättar att de inte upplever sig ha några möjligheter. IV väljer man inte 

där hamnar man, säger Anna. De tjejer som ingår i studien och som läser på IV har läst 

där i flera år. Maria berättar att när man läst ett tag på IV och klarat att få godkänt i 

alla kärnämnen överflyttas man till ett gymnasieprogram, oftast BF eller möjligen 

handels. Maria började på IV och flyttades över till handels, men klarade inte av 

studietakten så hon flyttades tillbaka till IV igen. Till hösten måste Maria välja ett 

gymnasieprogram igen, men vet inte vad hon ska välja, hon har inte lätt för ämnena i 

skolan och säger;  

 

Jag är rädd för att misslyckas igen.  

 

Som invandrare kan vägen till ett gymnasieprogram se annorlunda ut. Jana berättar att 

när hon kom till Sverige fick hon gå i den internationella klassen på grundskolan och 

läste där ett år för att lära sig svenska, sen flyttades hon till IV. På IV har hon det 

jobbigt, hon klarar inte svenska så bra och då blir det svårt, särskilt med matte och 

engelska.   

 

Sammanfattningsvis kan man se en tydlig variation i valet av gymnasieprogram, endast 

ett fåtal av tjejerna har bilden klar för sig varför de sökt det program de gjort, medan 

tjejerna som läste på IV har inte gjort något val över huvudtaget, eftersom 

grundskolebetygen inte räcker till för att göra några val. På IV hamnar man, det är 

inget program man frivilligt väljer till. 
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Val av studieort 

Lotta och Emma som läser natur och som bor hemma hos föräldrarna har aldrig tänkt 

på att flytta, de trivs i en småstad. Trygghet och kompisar är viktiga för dem. De tycker 

inte valet av skola är särskilt svårt, avståndet och kommunikation är avgörande och 

ingen av dem kan tänka sig flytta hemifrån, ännu. Sara som läser på BF har heller inte 

haft tankar på att flytta. Det finns dock en längtan hos några av tjejerna att flytta från 

stan men svårigheter med studier sätter käppar i hjulet. Läser man på IV finns det inte 

några valmöjligheter, utan man får ta de år som krävs för att läsa in behörigheter först 

innan man kan tänka på att flytta.   

 

Anna säger att hon skulle vilja komma bort från stan, men hon kommer ingenstans 

eftersom hon måste läsa IV. Maria säger att hon skulle vilja läsa någon annanstans 

men eftersom hon måste läsa på IV kan hon bara välja att läsa i hemkommunen. För 

invandrartjejerna Samira och Jana har det varit otänkbart att läsa på annan ort. 

Familjerna skulle inte släppa iväg dem. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att tendensen är densamma som vid valet av 

gymnasieprogram. Några av tjejerna har gjort medvetna val, att bo kvar hemma, 

kompisar och närhet är viktiga faktorer, därför stannar man gärna i hemkommunen, 

medan IV-tjejerna måste läsa in kärnämnen innan de har någon möjlighet till val. För 

invandrartjejerna är val av studieort inget som de ens vågat fundera på, pappa hade 

aldrig tillåtit dem att läsa någon annanstans.  

     

Att ha rätt kunskap 

För tjejerna är kunskap viktigt, det gäller att klara gymnasiet så att man kan gå vidare i 

livet. För några av dem handlar det om att läsa vidare på högskola eller universitet, om 

inte direkt så om några år. Sara som läser BF vill jobba med människor och en examen 

från BF ger henne möjlighet att så småningom läsa vidare. Lotta som läser natur har 

vägen efter studentexamen klar för sig. 

 

Ska plugga med detsamma, efter studenten, i Stockholm. Tänker ta lärarexamen i biologi eller matte 

eller en magisterexamen i biologi och kanske sedan forska. 
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För Lotta och Emma på natur är kunskaper som de får med från gymnasietiden viktiga 

för att de efter att ha jobbat några år, eventuellt ska kunna göra nya studieval. 

 

Samira, invandrartjejen som läser samhäll och som säger att hon inte vet varför hon 

valde samhäll tänker plugga vidare till systemvetare, eller bli någon form av lärare, 

men vet inte vilka åldrar hon vill undervisa. Hon berättar att hon hade tänkt läsa någon 

form av geografiskt program på universitet men upptäckte att det var för mycket 

utomhusjobb och hon gillar inte att vara ute.   

 

Maria och Jana som läser IV är just nu inriktade på att klara alla kärnämnen så att de 

kommer ifrån IV, Jana säger; 

 

Ska göra nationella prov i svenska, engelska och matte nu i vår. Jag måste klara att bli godkänd i tre 

ämnen för att få gå BF i höst. 

 

Anna som läser på IV har redan givit upp, hon suckar lite och säger att hon planerar att 

gå på folkhögskola och läsa upp sina betyg, för henne blir det inga fler år på IV. 

 

Sammanfattningsvis kan ses att alla tjejer är medvetna om vad som krävs den sista 

tiden på gymnasiet. Målet är att klara gymnasieskolan, oavsett om jag läser på natur 

och ska läsa vidare till universitet/högskola nu eller senare i livet, eller om jag läser IV 

och ska få möjlighet att flytta över till ett gymnasieprogram. Invandrartjejernas 

valfrihet är mer komplex, giftermål kanske väntar oavsett om de läser vidare eller inte.    

 

Framtidsplaner efter examen 

För en del av tjejerna känns studierna rätt tunga den sista terminen innan skolan är slut, 

någon har även lite ångest över att det snart är slut. De två tjejerna som ska läsa vidare 

har någorlunda klart för sig vad det ska leda till. För de andra ser framtiden mer oviss 

ut. Sara som läser på BF vill jobba några år för att sedan läsa vidare på någon 

utbildning, kanske till massör. Emma och Lisa, naturtjejerna kan tänka sig att söka 

jobb, eventuellt rensa fisk i Norge, för att tjäna pengar till en resa. För Emma är sedan 

målet en resa till Australien. Innan dess kan hon tänka sig att åka till en kompis som 

jobbar i Alperna och som serverar frukost, åker skidor på dagarna och diskar på 

kvällarna, för att göra likadant. 
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I framtiden kan jag tänka mig att bli musikproducent eller agronom, djurhållning. Jag har ingen panik, 

tycker att det ska bli spännande. 

 

Lotta som läser natur ska söka till universitetet i Stockholm för att så småningom bli 

lärare i matte och biologi. Hon gör sitt bästa idag för att få de intagningspoäng som 

krävs för att komma in. Även om en av invandrartjejerna har bestämt vad hon ska läsa 

efter gymnasiet, finns det ett problem. Samira har pojkvän i en svensk stad, han 

kommer från samma land som hon. Tanken är att hon ska läsa i staden pojkvännen bor. 

Samira säger att hon sätter utbildningen i första hand, sedan vill hon ha jobb och 

därefter barn. Pojkvännen vill bli pappa innan han fyller 28 år, han är 24 idag. Samira 

säger; 

 

Det är okey, kan tänka mig att läsa i tre år till systemvetare och sedan vara mammaledig för att 

eventuellt studera igen. 

 

Det framgår ändå klart och tydligt att idag bestämmer pappa över henne, sen blir det 

pojkvännen som tar över. För den andra invandrartjejen är framtiden också oviss. Om 

hon klarar nationella provet väntar tre år på BF. Hon vill inte gifta sig ännu, men vet 

inte vad som komma skall. Jana säger; 

 

Jag tänker mycket på skolan och att jag ska klara gymnasiet. Jag är nyfiken och kämpar för att gå vidare. 

Jag vill ha jobb, gifta mig och ha ett bra liv. Jag tänker att jag skulle vilja bli flygvärdinna. Det är bra, 

man kan flyga till andra länder, träffa människor, i planet, hälsa på vänner, det känns skönt att träffa 

andra. Om jag inte blir flygvärdinna ska ja jobba på socialen, på kontoret eller något annat, på sjukhus 

eller nåt. 

 

Drömmarna är många. Hon säger att hennes föräldrar accepterar om hon inte vill gifta 

sig, men då är förutsättningarna att hon kan försörja sig själv. Hon vill också kunna ta 

hand om sina föräldrar. Om hon väljer att gifta sig är det viktigt att det är en man med 

samma religion, det är enklare då. Jana berättar när en tjej med hennes kultur gifter sig 

ska äktenskapet vara livet ut, oavsett om man inte har det bra. Man skiljer sig inte. Om 

en invandrartjej skulle gifta sig med en svensk man blir det problem om det inte är bra 

och han vill skiljas, eftersom det är tillåtet i vår svenska kultur, berättar Jana.  

För invandrartjejer är det extra viktigt att klara skolan för att komma vidare. En av 

tjejerna kommer hela tiden tillbaka till vikten av att klara de nationella proven för att 

komma vidare och söka ett program på gymnasiet.  
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Klarar jag skolan kanske jag inte gifter mig, klara jag inte skolan? 

 

Anna som läser IV har redan fattat sitt beslut, hon slutar på IV och läser in gymnasiet 

på en folkhögskola. Tjejerna på IV har trots problem med studier tron på en framtid 

efter skolan. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att det är ovisst vad tjejerna ska göra efter det att de 

slutar skolan. Det är bara några av tjejerna som just nu har en klar bild över att de ska 

läsa vidare på universitet, eller läsa upp betyg på folkhögskola. För de andra hägrar 

annat som jobb, tjäna pengar och resor, de har ingen brådska. Flera av tjejerna vill ta 

en paus för att fundera på vad de ska göra i framtiden. Några av dem är osäkra på om 

den kunskap det fått med sig räcker till de framtida val de vill göra. Invandrartjejernas 

framtid är mer oviss, de har mycket att ta hänsyn till. Förutom kunskaper har de 

kulturarvet, pappa och eventuell man. Valet står mellan att försörja sig eller att bli 

försörjd.     

 

Framtidssyn 

I slutet på varje intervju frågade jag tjejerna hur de tänker om framtiden? Vad de tror 

att de gör om tio år? Att säga hur de kommer att se ut var inte lätt för någon av dem. 

Ingen av dem hade tänkt så långt fram tidigare. Sara som läser på BF och Lotta, Emma 

och Lisa som läser natur ser ljust på framtiden.  

 

Sara som läser BF säger att hon bor i hus på landet och har barn. Hon tror också att 

hon bor kvar i kommunen. En liten oro finns att det inte ska finnas arbete inom den 

sektor hon vill jobba, men tror ändå att om bara viljan finns så ordnar det sig nog.  

 

Lotta som ska fortsätta läsa biologi i Stockholm tror att hon kommer att jobba som 

biolog eller vara doktorand, och är då kvar i Stockholm. Annars kommer hon att bo i 

en småstad, eventuellt i födelsekommunen och om hon hittar rätt man är hon gift och 

har barn. Framtiden ser hon trots allt som lite läskig och menar att det finns faror 

såsom klimatförändringar, men hon tror att det kommer att ordna sig. Hon oroar sig 

inte så mycket. Valet att fortsätta studera ska öppna dörrarna till arbetslivet, på något 

sätt tror hon. 
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Emma som vill ut i världen innan hon bestämmer sig för vad hon ska bli, säger; 

 

Vill bo på landet och har eventuellt hästar. Miljöhotet är skrämmande, det blir varmare, ingen snö på 

vinter. Undrar över, vad det beror på, klimatförändringarna? 

 

Lisa som är osäker på om hon valt rätt program på gymnasiet och som kanske ska bli 

lärare säger; 

 

Jag har kanske familj bor i Göteborg, i en lägenhet, kanske med ett eller två barn. Har något obetydligt 

jobb som man kan mista. Jag vill byta runt lite. 

 

Invandrartjejen Samira som tänker bli systemvetare eller lärare säger att om tio år bor 

hon i en svensk storstad, medan Jana den andra invandrartjejen säger; 

  

Vet inte har inte tänkt på det, vad jag är eller vart jag ska bo. Jag vet inte om jag lever, säger hon och 

skrattar. Jag tror inte jag bor kvar här om tio år. Jag har många killar som vill gifta sig, om jag gifter mig 

med någon man från mitt land bor jag kvar här, annars om jag gifter mig, till exempel i Tyskland, gör 

jag inte det. 

 

Hon återkommer till funderingar kring skolgången och säger att hon är rädd för att inte 

klara skolan. Hur ska man kunna få något jobb om man inte klarar skolan? Hon hävdar 

att om hon inte klarar skolan har hon inget att leva för, ingen framtid.  

 

Maria som läser på IV är mer oroliga och säger att hon har inte tänkt så långt, tar 

dagen som den kommer. Hon är rädd för att bli besviken. Hon har misslyckats många 

gånger tidigare i skolan. Maria hade gärna valt bort hemkommunen redan vid 

gymnasievalet men hade då inte något val eftersom hon måste läsa IV, vill långt bort 

från hemtrakten, och kan tänka sig villa med familj och barn. När hon berättar om 

framtiden stannar hon upp lite och i nästa andetag säger hon; 

 

Just nu tror jag att det kommer att bli världskrig. Framtiden ser mörk ut. Miljöföroreningar skrämmer, 

jag är rädd att det är för sent att rädda jorden. Jag är helt säker på att det blir världskrig. I Asatron kan 

man läsa vad som kommer att ske. Årstiderna har förskjutits precis som de beskrivit. Sånt går jag och 

funderar på. 

 

Anna på IV är starkt inriktad på att läsa upp sina betyg på en folkhögskola. På frågan 

om framtiden funderar hon en lång stund innan hon svarar, säger sedan att hon 
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förmodligen bor i Stockholm. Anna har en bästis där, men hon säger också att 

Stockholm är en fin stad, men att det främst är kompisen som drar. Det är möjligt att 

hon har familj, även barn, men vet inte vad hon kommer att syssla med. 

Arbetsmarknaden är tuff, konkurrensen hård, arbetslösheten stor och hon fortsätter; 

 

Något som jag kanske är orolig för är vad jag kommer att jobba med, om jag över huvud taget får jobb. 

Jag har dåliga betyg och tror att det har betydelse för jobbet. Eftersom jag inte har de bästa betygen är 

jag nog ingen de kallar efter precis, får inte en chans till intervju ens. 

 

Trots drömmar om att flytta från stan har Anna ett problem som hon inte kan bortse 

ifrån, mamma. Mamma mår inte alltid bra och Anna är yngst av syskonen och den som 

bor kvar hemma. Hon funderar mycket över om mamma kommer att släppa taget.     

  

Sammanfattningsvis ser förutsättningarna för dessa åtta tjejer olika ut. Tjejer växer upp 

i olika sfärer, familj, skola, fritid och framtid. Mellan dessa sfärer skapas balans och 

klarar man inte att skapa den själv krävs hjälp för att vistas i dessa olika sfärer. Lyckas 

man inte med det kan det medföra både psykiska och fysiska besvär. Institutionen 

skolan är en viktig sfär i ungas liv och sammanhållning i klassen är viktigt för att man 

ska trivas i skolan. Tjejerna som läser natur och BF trivs bra i skolan, klassen håller 

ihop och man umgås både i och utanför skolan, vilket skapar en grupptillhörighet. På 

IV trivs man för att man får mer individuell hjälp, men sammanhållningen i klassen är 

obefintlig. IV är inget man väljer där hamnar man och IV vill man inte identifiera sig 

med eftersom övriga gymnasielever ser ner på IV elever. Invandrartjejerna trivs i 

skolan, vare sig man går på IV eller på samhäll, men man umgås inte mycket i klassen 

utan mest med andra invandrartjejer som går andra program på skolan. För 

invandrartjejerna finns två utmärkande sfärer, skolan och familjen, två sfärer vars olika 

uppsättning av normer de ska förhålla sig till. Jämställdhet pratar man inte om i alla 

fall inte i termen jämställdhet, men invandrartjejerna berättar om männen i deras värld 

och hur de bestämmer över kvinnorna. Invandrartjejerna håller sig till den etniska 

gruppen, tjejer med samma bakgrund som de själva. Ingångsläget innan valet till 

gymnasiestudier varierar bland tjejerna, antingen valde man rätt, eller är man osäker på 

sitt val och en del av dem har inte haft några valmöjligheter på grund av ofullständiga 

betyg från grundskolan. Tjejerna som läser BF, natur och samhäll är medvetna om att 

de trots osäkerhet om det valt rätt program, kommer att ha med sig kunskaper som ger 



 55 

dem valfrihet inför kommande studier. Tjejerna på IV är medvetna om att med bara 

kunskaper från IV kommer de inte långt, utan de måste göra nya val. Tjejerna har en 

varierad mängd erfarenheter med sig i bagaget från barndomen, vilket förmodligen 

påverkat och kommer att påverka valmöjligheter från barndom in i vuxendom. Trots 

olikheter i uppväxtmiljö och valfrihet finns bland tjejerna en framtidstro på att det 

kommer att ordna sig, men de måste klara gymnasieskolan först. 
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Diskussion 

I denna studie har tjejer som går på en gymnasieskola intervjuats med avseende på 

deras tankar kring utbildningsval, yrkesval och hur de tänker om framtiden. Har tjejer 

alltid en valmöjlighet eller finns det faktorer som påverkar valen? Uppväxtförhållande, 

gymnasieval och yrkesval är faktorer som går att koppla till identitetssökande till 

vuxenblivande. Trondman (2003) menar att det behövs kärlek och omsorg, tillräckliga 

materiella resurser, värdigt bemötande och utvecklande samhällsinstitutioner för att 

ungdomar ska hitta vägen till vuxenlivet. Giddens (2003) skriver att män och kvinnors 

beteende beror på medfödda skillnader i människans biologi och det är därför det finns 

könsorättvisor i alla kulturer. Kanske är mina valmöjligheter begränsade för att jag är 

tjej?    

 

Uppväxtförhållande kan ha en påverkan på hur identitetssökandet till vuxenblivande 

ter sig. Växer man upp med förvärvsarbetande föräldrar eller växer man upp med 

föräldrar som är arbetslösa, kanske med begränsade ekonomiska villkor, kan det ha 

betydelse för valmöjligheter. En uppväxt med en ensamstående förälder kan göra att 

man materiellt får avstå från saker, vilket också kan påverka valen i livet. Giddens 

(2003) och Ziehe (1986) menar att dagens ungdomar lever i en värld präglad av 

marknaden. Vem jag växer upp tillsammans med och hur den tiden ser ut kan ha 

betydelse för val i ungdomsåren. Som föräldrar, med begränsade ekonomiska resurser 

och begränsad tid sviktar kanske vuxenansvaret. Att ha en brokig uppväxt i 

barndomen, kanske med separation, krig, styvföräldrar och styvsyskon, föräldrar med 

psykiska problem, vilket i sig inte behöver betyda sämre trygghet kan påverka. 

Trondman (2003) skriver att det är vuxnas ansvar att lära ungdomar hantera villkor och 

relationer i samhället. Det är vuxna som påverkar tjejerna när de ska bli till som 

människor.  

 

Trivsel, sammanhållning och motivation 

Uppväxtmiljön kan också se olika ut för tjejer, en del växer upp i villa på landet med 

eget rum en vrå där man kan få vara i fred, medan andra bor trångt och får dela rum 

med syskon. Som invandrartjejer lever de oftast med mamma, pappa och ett antal 

syskon i en lägenhet i den stadsdel där de flesta av stadens invandrare bor.  
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Ålund (1997) och Ennab (1995) skriver att många invandrarfickor växer upp i 

segregerade bostadsområden och är mer trångbodda än vad svenskar är.  

 

För att skolåren ska bli bra är det också viktigt att institutioner som skolan fungerar 

och att man trivs. Skolan är en institution som fyller en viktig roll under tjejers uppväxt 

(Trondman, 2003). Sammanhållningen i klassen kan vara nog så viktigt, att man 

umgås med andra både i skolan och på fritiden. Alla har behov av att tillhöra en grupp 

och under uppväxtåren när identiteten till vuxenlivet ska formas är det extra viktigt. 

Grupptillhörighet har alltså en väldigt stor betydelse för ungdomar i identitetssökandet 

till vuxenblivande. Öhrns (2002) studie visar att flickor hämtar sitt stöd i väl 

fungerande kamratgrupper. De är dessa tjejer som agerar säkert i 

klassrumsoffentligheten, skämtar, prata och är kritiska och kommer från medelklassen. 

Tjejerna i studien som läser natur och BF är medelklasstjejer som har lätt att ta för sig 

och upplever inte institutionen skolan eller studierna som något problem. Som tjej på 

IV kan det vara svårt att hitta en grupptillhörighet i skolan. IV väljer man inte där 

placeras man när man inte har godkänt i kärnämnen från grundskolan. Går man IV 

strävar man efter att lämna gruppen, IV tillhörighet är inget man vill identifiera sig 

med. Som tjej på IV kan jag också känna mig mindre värd, de andra på skolan ser ner 

på IV elever för att det inte har läshuvud.  

 

Att känna otrivsel i skolan kan också bero på lärarna, om de inte lyssnar på vad man 

har att säga. Som tjej får jag kanske inte alltid den uppmärksamhet som killar får, 

vilket kan beror på att tjejer inte hörs tillräckligt mycket, eller tar tillräckligt mycket 

plats i klassrummet. Är det svårare att få uppmärksamhet från lärare för att man är tjej?  

Det kan studien inte ge svar på eftersom det inte är det som undersökts, men ser vi till 

forskningen är det inte omöjligt att det är så. Giddens (2003) skriver att samhället har 

skapat kulturella mönster, vi får manliga och kvinnliga identiteter. Ekerwald (2002) 

skriver att flickor fostras in i en snäv kvinnoroll, vilka känslor man får uttrycka men 

också hur man får röra sig i rummet. Pojkar tar plats i skolan och kanske är det inte 

underligt att lärare låter dem göra det, för de har det alltid gjort. Det är inte bara lärare 

som bemöter flickor och pojkar på olika sätt, utan det gör även föräldrar (Magnusson, 

2005).   
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IV tjejer ser skolan som en arbetsplats, något hon måste gå till. Många som läser IV 

har haft problem genom skolåren, blivit mobbad, har inte trivts bra vare sig hemma 

eller i skolan. På gymnasieskolan finns det många orsaker till att man stannar hemma 

från skolan. Mycket av frånvaron för tjejer på IV beror på hur det mår just idag, eller 

vilka lärare de kommer att träffa. Frånvaron på IV drabbar tjejer hårt eftersom de lätt 

kommer efter i skolarbetet. I den nya skolan är konkurrensen hård och kravet på att 

vara effektiv och målinriktad ska tjejer kunna leva upp till. Som tjej ska jag också leva 

upp till kravet att vara social och omsorgstagande samtidigt som de ska vara 

konstruktiva och initiativrika i förhållande till undervisningen, skriver Öhrn (2002). 

Hur ska man kunna leva upp till de kraven när man går på IV, om man inte klarar av 

sig själv ibland? Ser vi till tjejer som går på andra program och deras frånvaro, beror 

det på att de är trötta eller de behöver läsa inför ett prov. Deras frånvaro drabbar dem 

inte så hårt, eftersom de oftast klarar skolan ändå.  

 

Sammanfattningsvis kan ses att unga växer upp i olika sfärer såsom familj, skola, fritid 

och framtid. Det är mycket som ska stämma för att skapa balans i dessa olika sfärer. 

Barn och ungdomar måste ha hjälp med att vistas i dessa olika sfärer, att synkronisera 

livet mellan dem. Det kan vara svårt att lyckas i alla sfärer, vara bäst i familjen, bäst i 

skolan och bäst i idrotten. En del lyckas, medan andra lyckas inte i någon sfär, blir 

sjuka, får psykiska och sociala besvär. 

 

Etnicitet/kulturell jämställdhet 

I varje samhälle finns en uppsättning normer och värderingar och reglerar hur vi får 

uttrycka oss. När den biologiska ursprungsfamiljen och den etniska grupp man tillhör 

har andra värderingar än vad det övriga samhället har, bäddar det för komplicerade 

valsituationer för de uppväxande tjejerna. Många tjejer brottas därför med hur de ska 

hantera sina liv så att de anpassar sig till våra svenska värderingar, samtidigt som de 

ska behålla sina familjers kärlek.   

 

Invandrartjejer tycker att det är viktigt att vara vacker och att bära vackra kläder, inte 

för att behaga andra utan för att behaga sig själv. De får dock inte gå klädda hur de vill 

när de går till skolan. Pappa förbjuder dem till exempel att ha bara axlar. 

Invandrartjejer lever olika liv, ett i hemmet och ett i skolan. Hemma i familjen pratar 

man inte svenska, utan familjen håller sig till sitt modersmål. Det är inte populärt hos 
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flickornas fäder om det pratas svenska innanför hemmets väggar. Invandrartjejernas 

föräldrar är arbetslösa och deltar inte i det svenska samhället. Det är inget ovanligt att 

det uppstår konflikter när föräldrarna inte är delaktiga i det svenska samhället, skriver 

Ålund (1997). I skolan krävs att tjejerna prata svenska. Ålund (1997) skriver vidare att 

tjejerna är kluvna i sitt sätt att leva. I hemmet är de kurder, muslimer eller araber men 

bland kamraterna är de svenskar. Det är en ständig balansgång, som tjej vill jag vara 

svensk, klä mig som svenska tjejer gör, samtidigt som det kulturella arvet är viktigt.  

               

Invandrartjejer kan ha traumatiska händelser med sig från perioder kring systrars 

avståndstagande från tvångsgifte. I vissa fall kan det gå så långt att svenska 

myndigheter får gripa in och gömma tjejer. I vårt svenska samhälle har vi som ideal att 

människor i olika kulturer ska ha samma värde, respekt och omtanke och att man inte 

får nedvärdera eller behandla människor som lågt stående väsen. Höglund (2007) 

skriver att det inte är så enkelt att leva upp till etiska ideal. Vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle där det finns konflikter mellan etniska grupper, men även bland enskilda 

kvinnors och flickors rättigheter. Flickor som bryter mot sin familj på grund av 

misshandel och trakasserier står oftast helt ensamma i det svenska samhället (Höglund, 

2007). Hos invandrartjejer finns en oro för framtiden att det ska behöva gifta sig mot 

sin vilja, även om pappa säger att de är fria att välja man.  

 

En fungerande fritid har betydelse för identitetssökande till vuxenblivande. Finns en 

valfrihet för tjejer? Våra svenska tjejer rider, tittar på filmer hemma hos varandra, går 

på gym, ibland på bio, umgås med kompisar, fikar och festar om än inte som pojkar 

tillåts göra, medan invandrartjejerna är hemma. De hjälper till i hemmet, städar, lagar 

mat och låser sedan in sig på rummet och tittar på teve. Att gå ut på stan medför frågor 

från pappa, vad de gör, vem de umgås med och så vidare. Många invandrarföräldrar 

ser sina ungdomar som små barn som måste skyddas och vägledas, fostras ganska 

strikt, menar Ahmadi, (1998). Det är enklare att vara hemma, då slipper man 

konfronteras med pappa hela tiden. Trondman (2003), Ziehe (1986) och Giddens 

(1991) menar att grupptillhörigheten är viktigt för identitetssökande. För 

invandrartjejer är den ena gruppen institutionen skolan, och den andra familjen. För 

dem är det familjen som ger en social ställning och därmed en identitet, skriver 

Ahmadi, (1998). 
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Val av gymnasieprogram    

Att välja gymnasieprogram är inget givet val för tjejer. Några gör tidiga val, vilket de 

sedan är nöjda med, medan andra ifrågasätter sina val. Ungdomar följer oftast sina 

föräldrar klassmässigt, när det gäller utbildning och yrkesval, skriver (Arnell 

Gustafsson, 1999), något som studien visar. Tjejer som kommer från 

medelklassfamiljer där båda föräldrarna arbetar gör medvetna val, medan IV tjejers 

uppväxt kan se annorlunda ut, med begränsade valmöjligheter som följd. Skolan kan 

också påverka val och när någon tjej upplevs duktig i skolan kan lärare påverka val. 

Det kan vara viktigt att välja rätt gymnasieprogram eftersom valet kan påverka 

framtida yrkesval. De kunskaper hon tillgodogjort sig inom utbildningen ska hon 

praktiskt kunna tillämpa, skriver Arnell Gustafsson (1999). För tjejer är valet mer 

begränsat än det är för killar, för trots att vi har rätt till lika behandling, lika utbildning 

och i övrigt lika möjligheter oavsett vilket kön vi har (Cwejman & Fürst, 1991), 

missgynnas tjejer i programutbudet. De yrkesinriktade program som finns att välja på 

den skola undersökningen genomförs är hantverk, industri, restaurang, fordon och el. 

Tjejerna har rätt att välja samtliga program på gymnasiet, men man kan se att på 

teoretiska program som teknik går få tjejer och på de mer praktiska som fordon och el 

går ingen tjej, utan på restaurang är det yrkesinriktade program där tjejerna påträffas. 

Genom att välja en gymnasielinje som leder till många möjligheter till 

vidareutbildning skjuter tjejer upp sitt val, skriver Arnell Gustafsson (1999).  

 

Den möjligheten har inte IV tjejer. För IV tjejer finns inga valmöjligheter, de klarade 

inte av att få godkänt i alla kärnämnen på grundskolan och är tvingade att läsa in 

kärnämnen på IV först för att sedan göra ett val. Valmöjligheten är ändock begränsad 

till ett fåtal program, de program där det inte krävs höga skolbetyg för att få gå, BF och 

handels är sådana program. När lärarna på IV anser att en tjej klarar att flyttas över till 

ett annat program, kan det förekomma att det av någon anledning inte fungerar, då blir 

man tillbakaflyttad till IV igen, något som förmodligen tär på den egna självkänslan. 

För invandrartjejerna kan brister i det svenska språket ställa till problem vid lärandet. 

Att läsa engelska med utgångspunkt från svenska eller förstå problemlösningar i matte 

när man inte kan läsa och skriva det svenska språket utgör hinder. Skolan har ett 

uppdrag att skapa jämlika villkor och förutsättningar för blivande vuxna medborgare 

(SOU:2006:40). Kanske får IV tjejer finna sig i att detta är deras villkor? Trots skolans 
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mål kommer tjejerna på IV: s möjlighet att tillgodogöra sig en bra utbildning vara 

begränsad. 

Bland gymnasietjejer finns också psykiska problem. Invandrartjejer kan komma som 

flyktingar från ett land som är i krig, till Sverige där kulturkrockar kan medföra olika 

problem som till exempel hedersproblematik. Invandrarflickor som vill leva enligt de 

offentliga genusnormer som råder i vårt svenska samhälle hamnar i konflikt med sin 

familj, skriver Höglund, (2007). Det kan uppstå problem för invandrartjejer när äldre 

systrar bryter mot familjens regler vid giftermål. Något som skapar oro och som kan 

hämma dem i deras framtidsplaner. Tjejerna är bundna till sitt arv och familjen står 

dem nära. Att bryta mot regler kan medföra att de oftast står ensamma i det svenska 

samhället (Höglund, 2007). IV tjejer kan vara trasiga tjejer där det inte bara är 

inlärningsproblem som hindrar dem utan problem som ligger djupt förankrat i 

uppväxtmiljön, vare sig de är svenska tjejer eller invandrade tjejer. Tjejer kan också 

vara hårt knutna till sina mammor, och har dem att ta hänsyn till vid val. Mödrar har i 

allmänhet makten över döttrarna. Relationen mellan mor och dotter kan trots känslor 

av ilska och misslyckanden många gånger förbindas av goda tråda som inte är 

medvetna för oss.  

 

För tjejer är det viktigt att på ett eller annat sätt klara sina gymnasiestudier för att 

kunna gå vidare. Några tjejer har som mål att få höga betyg för att kunna söka vidare 

till den utbildning som hägrar, för andra gäller det att hålla näsan över vattenytan 

genom att ha godkänt i kärnämnen så de kommer vidare i ett gymnasieprogram. 

Motiverade och intresserade flickor får högre betyg, skriver Klapp Lekholm i 

tidningen Skolvärlden (2008). Men frågan är om valfriheten blir större? Tjejer från IV 

slussas över på BF mot sin vilja, möjligen kan de gå handels. Motivationen kanske 

finns och Klapp Lekholm (2008), skriver att lärare betygsätter annat än kunskap idag, 

vilket gynnar flickor. Kanske är det en orsak till att man ibland flyttar över en tjej från 

IV till handels för att sedan inse att det inte fungerar, utan man flyttas tillbaka till IV 

igen.  

 

Framtidsplaner efter examen 

Trots att det är motigt för en del tjejer på gymnasiet finns det drömmar och 

framtidsplaner, bara de klarar gymnasiet så att de kan söka jobb för att kunna försörja 

sig. Problemet kan vara att med dåliga betyg över huvudtaget få en chans att få komma 
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på en anställningsintervju. Enligt Arnell Gustafsson (1991) är det lågutbildade 

ungdomar som i första hand drabbas av arbetslöshet. Tjejer på IV har klart för sig att 

det kan bli tufft. När gymnasietiden är slut vill en del tjejer ta en paus från studier och 

åka till Norge och rensa fisk, tjäna pengar för att kunna resa ut i världen, för att sedan 

ta tag i studier igen. De vill få lite distans till skolan för att sedan göra nya 

utbildningsval. Granetz & Lövgren (1991) skriver att flickor skjuter upp vuxenlivet 

idag. De vill planera sitt liv, inte binda sig för tidigt utan att det finns rätt tid för varje 

sak. De vill se sig om i välden. De skjuter upp vuxenlivet, vilket kan bero på att det är 

svårare att välja utbildning och yrke, och att utbildning tar allt längre tid idag (Ganetz 

& Lövgren, 1991). Något som även Ziehe (1986) lyfter fram. Han skriver även att de 

många alternativen inom utbildnings- och yrkesval har via massmedia och vårt 

informationssamhälle blivit mer tillgängligt. Den faktiska möjligheten är begränsad, 

även om det finns en vision av det fria valet (Ziehe, 1986).  För invandrartjejer är 

framtiden mer oviss, de har drömmar om yrkeskarriär, men kravet att klara skolan först 

ligger som en tung börda på axlarna. Utan godkänt i kärnämnen kommer man inte 

vidare till något program, en utbildning som kan ge arbete. Alternativet för vissa 

invandrartjejer om hon inte kan försörja sig själv, är att bli bortgift. 

 

Invandrartjejerna är medvetna om att idag bestämmer pappa och när de gifter sig 

kommer det att vara mannen som till stora delar bestämmer över henne. Det är du själv 

som avgör din framtid, skriver Ziehe (1986). Visst är det så, men har vi samma 

förutsättningar?  

 

Framtidssyn 

Framtiden ser trots allt ljus ut för tjejerna i studien, de har förhoppningar om studier, 

jobb och familj. Tjejer som är uppvuxna i villa med kärnfamiljer kan tänka sig att 

återvända till den kommun de vuxit upp i. De tror att de i framtiden har jobb, bor i villa 

och har familj. Tjejer på IV som redan vid gymnasievalet planerat att flytta om de haft 

möjlighet, bor inte kvar i kommunen och är också tveksamma till om de kommer att 

återvända. Miljöhot kan tjejer se som en fara, att det blir varmare skrämmer dem, att 

det inte är någon snö på vintern som det var förr, årstiderna har förskjutits och att de 

ska bli ett nytt världskrig. Trots många funderingar finns en framtidstro hos tjejer och 

en tro på att det kommer att ordna sig.          
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Studien visar att kön, etnicitet och uppväxtförhållande påverkar tjejers val. Jonsson 

(1999) menar att vissa forskare hävdar att de traditionella mönster som tidigare gjorde 

individens liv mer eller mindre förutsägbara inte kan ses längre. I det postmoderna 

samhället har nyckelbegrepp såsom klass och kön förlorat sitt förklaringsvärde, skriver 

Jonsson (1999). Ett påstående som jag inte fullt ut håller med om, min studie visar att 

olika förutsättningar kan berika eller begränsa valmöjligheter. Medelklasstjejer som 

växer upp i villa, med förvärvsarbetande föräldrar kan ha bättre förutsättningar för att 

välja vägar i identitetssökandet till vuxenblivande. De har haft en lugn och trygg 

uppväxt, lätt för sig i skolan, haft en valfrihet i gymnasieval. De kommer att ta 

studenten och tänker sig vidare studier eller några sabbatsår för att tjänar pengar så att 

de kan se sig om i världen innan de gör nya val inom utbildning eller yrke. I dessa 

tjejers värld ryms både karriär och familj.  

 

För alltfler tjejer finns inte någon valfrihet, de hamnar på IV. IV tjejerna i min studie är 

trasiga tjejer med en instabil uppväxtmiljö, tjejer som vuxit upp med föräldrar som 

sviktat. De saknar vuxna som kan lära dem hantera villkor och relationer i samhället 

(Trondman, 2003). Är man tjej, invandrare och duktig i skolan kan ändå 

valmöjligheten vara begränsad. Utbildningsvalet fram till studentexamen kan vara 

öppet, men efter studenten sker begräsningar. Tjejerna lever i två världar, institutionen 

skolan och familjen, två vattentäta skott, som sällan rymmer någon egen fri tid. I 

invandrartjejers värld går familjen före karriären. Är man tjej, invandrare och läser på 

IV är valmöjligheterna ytterst begränsade, eller existerar inte alls. Nyckeln till det 

svenska samhället är språket och har man inte koden blir valmöjligheten begränsad. 

Trots en möjlighet till en karriär, finns kravet om den egna försörjningen. Klarar jag 

inte att försörja mig själv måste jag hitta en man som försörjer mig. Men osäkerheten 

om att det räcker med egen försörjning är stor, kanske måste jag finna mig i att bli 

bortgift ändå. Tjejerna ska också leva i balansgång mellan två kulturer, den egna och 

den svenska och båda är lika viktiga för dem. För att erövra en god självkänsla måste 

de finna sin etniska identitet för att sedan inkludera den i sin övriga 

identitetsutveckling, skriver Frisén & Hwang, (2006). 

 

Giddens (2003) skriver att det nya samhället som växer fram skapar frihet, med 

tillgång till många alternativ, men det skapar också ångest och en vilsenhet kring 

identitet och sociala roller. Individers identitetsutveckling är direkt relaterad till 
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förändringar i samhället. Visst skapar vårt nya samhälle en frihet, med många 

alternativ. Men när vuxenvärlden sviktat under uppväxten och jag fortfarande inte 

hittat min identitet när jag är på väg in i vuxenblivandet hur går det då med 

valfriheten? Det är du själv som avgör din framtid, skriver Ziehe, (1986). Givetvis gör 

jag mina egna val, men de grundar sig på de valmöjligheter jag har, och där har vi 

olika förutsättningar. När tjejer pratar om framtid, pratar de om att leva i en värld som 

rymmer både karriär och familj. För tjejer gäller det att förhålla sig till både yrke och 

familj, en process som är mindre dramatisk för pojkar. Tjejer har vilda 

ungdomsdrömmar vilka kanske ibland får stå tillbaka och de högtflygande 

ambitionerna ställs i realitet till verkligheten. Flertalet av tjejerna i studien ska snart 

lämna skolan för ett arbetsliv eller för vidareutbildning, en tid som kan bli tuff för 

dem. Arbetslösheten är stor och de lågutbildade drabbas i första hand. Skolan ska ha 

försett dem med kunskaper i olika ämnen men också i kunskaper som social 

kompetens, kreativitet och självständighet. Det är dessa kunskaper som kommer att 

mätas av kommande arbetsgivare. Tjejer har en tro om att på något sätt kommer det att 

ordna sig i framtiden.  

 

Studien visar att dagens tjejer skjuter upp vuxenblivandet. De vill planera sitt liv, inte 

binda sig för tidigt utan vill ta dagen som den kommer, gärna resa före arbete och 

vidare studier. Var sak har sin tid. I tjejerna värld finns tankar om familj och barn med, 

vilket det oftast inte gör i pojkars. Studien visar dock att valmöjligheten är begränsad 

för många tjejer. Identitetsskapandet upp till vuxenlivet ser olika ut beroende på etnisk 

bakgrund, kön och vilken familj jag växter upp i. En instabil uppväxtmiljö och 

oförmåga att tillgodogöra sig studier påverkar studieresultat. Med ofullständiga betyg 

ifrån grundskolan finns inga valmöjligheter till gymnasieskolan, man placeras på IV. 

Som invandrartjej rör jag mig mellan två världar, skolan och familjen och det mesta 

jag gör styrs av familjen då främst av fadern, vilket invandrartjejerna i studien vittnar 

om, begränsar också valfriheten. Som tjej menar jag att man tillhör det underordnande 

skiktet i samhället. Detta trots att vi pratat om ett jämställt samhälle, vilket säkert 

fungerar i teorin men inte fullt ut i praktiken. Samhället skapar kulturella mönster, vi 

får manliga och kvinnliga identiteter. Våra könsroller sitter djupt rotat i oss.  

 

Tillbaka till filmen Fucking Åmål, som skrevs om i inledningen. I filmen tror tjejerna 

att bara man kommer bort från byhålan Åmål väntar en ny spännande värld. Tjejer 
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söker utmaningar i sin väg till vuxenblivandet och när det inte är spännande nog 

hoppas de på att det hade blivit bättre någon annanstans. Något som är igenkännande 

bland IV-tjejerna i studien, de lever i tron om att ifall de haft möjlighet att välja en 

annan studieort för sina gymnasiestudier hade det blivit så mycket annorlunda, de 

drömmer sig bort. Av dessa tjejer tror ingen av dem att det är bosatta i kommunen om 

tio år. När skolan är slut ska de flytta och aldrig återvända. Valmöjligheten för dem har 

varit och är begränsade. Uppväxtförhållande med sviktande föräldrar, mobbing i 

skolan, inlärningsproblem, institutionen skolan som inte räckt till och ohälsa sätter 

käppar i hjulet. IV-tjejerna har inte varit bäst i familjen, bäst i skolan eller bäst på 

fritiden. Vuxenvärldens stöd har varit begränsat i de olika sfärerna, vilket gör att 

valfriheten minimeras. Även invandrartjejerna i studien vill söka sig bort från 

kommunen. Invandrartjejers valmöjligheter är också begränsade de lever i två sfärer, 

skolan och familjen och även om de lyckats i skolan har de definitivt inte varit bäst i 

familjen och någon egentlig fritid har de inte.   

 

Sammanfattningsvis visar studien att tjejerna som går natur och BF och som vuxit upp 

i kärnfamiljer är bättre rustade inför identitetsskapandet till vuxenlivet. De har 

alltsedan barndomen haft en grupptillhörighet, haft lätt för sig i skolan och haft en 

valmöjlighet inför gymnasiet, går i en klass med bra sammanhållning och kommer 

med stor sannolikhet att efter att ha tagit studenten kunna planera för sitt liv in i 

vuxendomen. De begränsningar som kan uppstå beror i så fall på samhällets kulturella 

könsmönster, vilket förändras över tid till att bli mer jämställt. För tjejerna på IV 

behövs motivation för att komma ifrån IV så att det får den kunskap som krävs för att 

ta plats i samhället. Deras väg från barndom till vuxendom har fått ganska många 

törnar och de kan behöva vuxna som lotsar dem i identitetsskapandet in i vuxenlivet. 

Invandrartjejerna oavsett vilket program och vilken kunskap de får med sig från 

gymnasieskolan ska skapa sin identitet i två kulturer. Invandrartjejerna ska förhålla sig 

till en uppsättning normer och värderingar som vårt samhälle skapat, men också till 

ursprungsfamiljens och den etniska grupp man tillhör, och dessa värdar kan vara helt 

skilda.       

 

Fortsatt forskning 

Studien har väckt många tankar. Varför har vi olika förutsättningar i 

identitetsskapandet och varför sviktar vuxenvärlden i vuxenblivandet? Ser det likadant 
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ut i pojkarnas värld? Det skulle vara intressant att göra ytterligare intervjuer bland 

tjejer, men även bland killar och då fokusera på de kategorier som växt fram i denna 

studie. 

Det skulle också vara intressant att följa upp denna studie om tio år för att se vad det 

blev av tjejerna? Vilka reste ut i världen? Vilka fortsatte att studera? Vilka fick jobb? 

Hur gick det för IV-tjejerna? Flyttade de för att inte återvända? Hur gick det för 

invandrartjejerna, blev det att försörja sig eller att bli försörjd? Vart i världen bor de? 

Hur upplever de själva att identitetsskapandet såg ut? Kan de se någon koppling 

mellan identitetsskapande, kön, etnisk bakgrund och vilken familj jag växte upp i?    
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Bilaga 1 

Intervjumall:  
 
Vilket år är du född? 
 
Familj: 

Vem bor du tillsammans med? 
 
Hur bor du? 
(Villa, gård, radhus, lägenhet, eller annat?) 
 
Var är du och dina föräldrar födda? 
(Sverige eller annat land?) 
 
Vilken är dina föräldrars sysselsättning? 
(Arbetar, studerar, arbetslösa etc.) 
 
Har familjen bil? 
 
Har familjen annan bostad än året-runtboendet?  
(Husvagn, båt, Var?) 
 
 
Skola: 

Varför valde du detta gymnasium? 
 
Varför valde du detta gymnasieprogrammet? 
 
Trivs du i skolan? 
(Vad är bra? Vad är dåligt? Skulle du hellre göra något annat? Vad i så fall? 
Skolmiljö, bibliotek, skolmat, ditt schema, möjlighet att få extra hjälp och stöd om du 
behöver?  
 
Vilka umgås du mest med i klassen?  
(Vad brukar ni oftast göra?) 
 
Brukar du skolka? 
(I så fall, hur ofta och varför?) 
 
Har du någon gång blivit mobbad?  
(I skolan, på fritiden?) 
 
Har du själv deltagit i mobbing eller utfrysning av någon? 
(I skolan, på fritiden?) 
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Fritid: 

Hur mycket fritid har du? 
(Mycket, lagom eller alldeles för lite.) 
 
Vad tycker du om att göra på din fritid? 
(Speciella aktiviteter?) 
 
Hur mycket av det du är intresserad av finns att göra på fritiden? 
(Saknar du några fritidsaktiviteter, föreningar? Saknar du ställen att vara på för dig och 
dina kompisar?) 
 
Finns det något som du skulle vilja göra på din fritid som du inte gör gå grund av att 
du är tjej? 
 
Tycker du om att gå på bio? 
Tycker du om att gå på teater? 
Tycker du om att gå på danstillställningar? 
Tycker du om att titta på TV? 
(Hur ofta?) 
 
Brukar du läsa 

• Böcker 
• Dagstidningar 
• Serier 
• Annan typ av tidningar 

(Vilka?) 
 
Brukar du lyssna på musik? 
(Vilken sort? Hur ofta? Är det viktigt för dig?) 
 
Vilka umgås du mest med på fritiden?  
(Vad brukar ni oftast göra?) 
 
Brukar du spendera tid med familjen respektive släkten?  
(Hur ofta? Vilka släktingar? Tycker du om det? Vad brukar ni göra?) 
 
Vad gör du på loven? 
(Jobbar? Reser?) 
 
Har du pojkvän eller flickvän?  
(Sedan hur länge? Har du haft någon tidigare?) 
 
Känner du dig trygg? 
(I hemmet, i skolan, ute på stan (på kvällarna) 
 

 
 


