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 Sammanfattning 

________________________________________________________________________ 
 

Med utgångspunkt i FN:s Millenniemål om att stärka kvinnors position och öka jämställdheten har 

jag undersökt hur detta kan appliceras på det svenska samhället. Denna uppsatsen handlar om fyra 

kvinnor på universitetet. Fokus ligger på dessa kvinnors syn på utbildning, stereotyper, val av 

partner och yrkeslivet, detta diskuteras sedan utifrån olika genus- och jämställdhetsteorier.    

  

Nyckelord: Kvinnor, utbildning, jämställdhet, stereotyper, könsmaktsystem 

  

  

  

 Abstract 

________________________________________________________________________ 
 

Starting with the United Nations Millennium Development Goal to strengthen women's position 

and promote gender equality, I search to see how this can be applied to the Swedish society. This 

essay is about four women at the university. The main focus is on these women's take on education, 

stereotypes, choice of partner and the working life, this is then discussed and analyzed with the help 

of different gender- and equality theories.    

 

Keywords: Women, education, gender equality, stereotypes, gender-power order 
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 Inledning 

________________________________________________________________________ 
 

På Sidas hemsida kan man läsa om hur 776 miljoner vuxna människor fortfarande är analfabeter 

trots att denna siffran har halverats sedan 1970-talet. Ännu mer deprimerande blir det när det 

framkommer att cirka två tredjedelar av dessa analfabeter är kvinnor. Detta är ingen trevlig läsning, 

men man blir också nyfiken på vad för åtgärder som vidtas för att ändra detta. Ett av de viktigare 

tilltagen idag är Millenniemålen som formulerades år 2000 och undertecknades av 191 länder runt 

om i världen. 

 

”Millenniedeklarationen antogs år 2000 av världens stats- och 

regeringschefer utifrån insikten att det behövs en helhetssyn på 

utveckling och fattigdomsbekämpning. Utifrån deklarationen antogs åtta 

mätbara och tidsbundna mål med det övergripande nålet [sic] att halvera 

antalet människor som lever på mindre än en dollar om dagen till år 

2015.” (URL 1)  

 

De åtta målen som sattes upp var; 

• Halvera världens fattigdom och hunger 

• Låt alla barn få gå i grundskola 

• Öka jämställdheten och förbättra kvinnors ställning 

• Minska barnadödligheten 

• Minska mödradödligheten 

• Stoppa spridningen av HIV/AIDS och andra sjukdomar 

• Säkerställa en miljömässig hållbar utveckling 

• Öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar 

(URL 2) 

 

Speciellt fastnade jag för delmål nummer tre och den strategi som fokuserar på att kvinnor ska få 

större möjlighet till att fortsätta utbildningen efter grundskolan. Detta anses vara en stor faktor i att 

nå målet eftersom fortsatt utbildning i längden kommer att minska könsklyftorna. Kan man få 

flickor och pojkar att vara jämlikar i skolan är chansen större att det fortsätter att vara på detta viset 

även i livet utanför skolan. Det har också visat sig att fortsatt utbildning har en mer positiv effekt på 
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kvinnors välbefinnande på både de ekonomiska, politiska och sociala planen samt vad gäller hälsa 

och social status än vad enbart grundskola har. Just därför är det viktigt att satsa lika mycket på 

grundskola som det är att satsa på vidare skolgång (med grundskola menar jag här från klass 1-6). 

Forskning visar att utbildade kvinnor mer effektivt ökar inte bara sin egen utan även hela familjens 

välbefinnande och de är bättre rustade att ta till vara på de möjligheter och det ekonomiska stöd som 

samhället erbjuder. Förutom detta visar undersökningar att de även tar större autonom och 

auktoritär plats i hushållet, har mer kontroll över sin fertilitet och tar för sig och deltar mer i sociala 

sammanhang. Men naturligtvis spelar även kontexten in, kvinnor i mer egalitära samhällen har stora 

fördelar jämfört med de som inte kommit lika långt i utvecklingen, i dessa samhällen krävs mer än 

enbart utbildning för att nå förändringar ur ett genusperspektiv (Grown m fl 2005:5).  

 

Kvinnors hälsa har också visat sig ha ett samband med utbildning. De kvinnor som fortsätter sin 

utbildning efter grundskolan lever ofta ett mindre sjukdomsdrabbat liv, spädbarnsdödligheten är 

lägre och de har ofta en annan inställning till kvinnlig omskärelse. Kvinnor med vidare utbildning 

efter grundskolan är omskurna i mindre omfattning än de som bara har grundskola eller helt saknar 

skolgång. Likadant är det mindre chans att de utbildade kvinnorna kommer låta sina döttrar eller 

barnbarn genomgå omskärelse. Utbildning har också visat sig ge utslag på vid vilken ålder kvinnor 

eller flickor gifter sig, vilket i sin tur har samband med hälsa och spädbarnsdödlighet. Flickor som 

inte går i skolan, eller slutar skolan för att gifta sig, föder ofta barn tidigt och fortsätter att föda barn 

med korta upphåll mellan barnen. Att deras kroppar inte är färdigutvecklade innebär större risker för 

både mamman och barnen, därav den högre dödligheten bland både mödrar och spädbarn. 

Spridningen av HIV/AIDS är även den högre bland kvinnor som enbart har grundskola eller ingen 

skolgång alls. Utbildning kan hjälpa till att bryta detta mönster genom att upplysa flickor om risker, 

byta ut myter kring sjukdomen mot fakta och hur man kan undvika smitta. Att uppmuntra och att 

lägga till rätta för flickors skolgång har positiva effekter på kommande generationer. Ju högre 

utbildning modern har, desto större är chanserna att deras döttrar kommer att följa i deras fotspår. 

Forskningen är begränsad, men det har visat sig positivt för döttrarnas skolgång att även mödrar i 

vuxen ålder väljer att skaffa sig grundläggande utbildning. En studie som genomfördes i Nepal 

visade att kvinnors vuxenutbildning hade en positiv inverkan på kvinnors makt genom att hälsan 

vid havandeskap och hela familjens hälsa förbättrades, deras deltagande i politiken och 

samhällsfrågor ökade, de hade oftare ett arbete som genererade inkomst och de uppmuntrade oftare 

barnens skolgång. Detta i jämförelse med de kvinnor i Nepal som inte hade någon utbildning. 

(Grown m fl 2005:38ff). 
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Flera av Millenniemålen kanske inte innebär så stora utmaningar för just Sverige som för Nepal,  

även om det just nu är stort fokus på bl a barnfattigdomen i Sverige i medierna. Men inte heller i 

Sverige är män och kvinnor jämställda i alla avseenden som t ex lika lön för lika arbete eller 

arbetsfördelning i hemmet. Så jag anser att det finns anledning att studera hur jämställdhet mellan 

män och kvinnor ser ut i Sverige och jag har därför valt att intervjua fyra kvinnor som nu går en 

akademisk utbildning om de upplever jämställdhet och hur de ser på framtiden.  

  

 Syfte och frågeställningar 

Intresset för området genus och jämställdhet har funnits med mig under de senare åren. När jag 

sedan blev introducerad till FN:s Millenniemål och de globala mål som formulerats om jämställdhet 

så kände jag att detta var något väldigt relevant, och framförallt ett pågående projekt, som jag skulle 

vilja studera närmare. Så jag började fundera på hur man skulle kunna vinkla dessa globala mål för 

att kunna applicera det på det svenska samhället. Detta ledde till att jag intervjuade fyra kvinnor i 

åldrarna 28-34 om deras uppfattningar och upplevelser kring utbildning, jämställdhet, stereotyper 

och genus i syftet att se huruvida deras föreställningar stämmer överens med olika teorier och andra 

undersökningar inom samma område.  

 

Mina frågeställningar som jag utgått från är; 

 Hur ser unga kvinnor idag på sin situation i förhållande till utbildning och jämställdhet? 

 Vad anser de vara stereotypt, och är detta ett hinder för jämställdhet i deras ögon? 

 

 Metod 

Till denna uppsats har jag använt mig av en kvalitativ metod vilket innebär att jag har fokuserat på 

ord och har lagt tonvikt på hur mina informanter upplever och uppfattar sin sociala vardag (Bryman 

2002:35). Kvalitativ metod innebär också att jag inte har som mål att samla in och generera 

kvantitativa data, utan att jag vill bibehålla en induktiv syn på förhållandet mellan teori och min 

insamlade empiri, att jag låtit empirin styra mitt urval av teorier (Bryman 2002:249f). Min 

teoretiska referensram växte fram under analysen av empirin, när jag valde vilka delar av 

intervjuerna jag ville lägga fokus på. Alla teorier är valda i syfte att betona, bekräfta eller 

problematisera mina informanters svar. 

 

Till denna uppsats valde jag att genomföra fyra stycken semi-strukturerade intervjuer vilket innebär 

att jag hade formulerat färdiga frågor, men dessa gav utrymme för mina informanter att svara 

utifrån deras narrativ och gav även mig möjligheten att ställa följdfrågor när jag kände att det var 
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aktuellt (Bryman 2002:127). Frågorna delades upp i olika teman som bakgrund, värderingar, mål 

och drömmar och till sist jämställdhet och stereotyper. Så jag bad dem berätta om sin bakgrund och 

familjen och ställde sedan frågor kring ifall familjen påverkat dem i val av utbildning, vad de fått 

för reaktioner, om de skulle prioritera familj framför utbildning, eventuella förebilder, 

framtidsdrömmar, vad de anser vara stereotypt, känner de förväntningar på sig utifrån detta, vad 

anser de jämställdhet att vara, arbetsfördelning i hemmet o s v. Mitt enda egentliga kriterium i 

urvalet av informanter var att de skulle vara kvinnliga universitetsstudenter eftersom jag ville lägga 

en del tonvikt på just utbildning i uppsatsen.  Jag valde att genomföra intervjuerna hemma hos mig, 

men de fick naturligtvis valet att genomföra den på andra platser. Eftersom jag är bekant med mina 

informanter sedan tidigare passade det även dem att göra intervjuerna hemma hos mig. Jag valde 

också hemmamiljö för att jag ville ha en tyst och lugn plats att genomföra dem i eftersom detta 

underlättar vid transkribering. Intervjuerna var alla runt 60 minuter långa, transkriberingarna jag 

gjort finns kvar utan namnmärkning, men inspelningarna kommer jag att radera efter avlutat 

projekt. Jag har också ändrat talspråk till skriftspråk för att underlätta läsning, men inte så att det 

förändrat innehållet eller betydelsen av det sagda. Alla informanters identitet har jag skyddat så gott 

jag har kunnat utan att det gått ut över informationen de gett mig. De har fått andra namn och jag 

har försökt att inte alltför ingående beskriva deras privatliv eller arbets- och utbildningssituation. 

Deras medverkan i uppsatsen har varit frivillig och de blev informerade om att de när som helst 

kunde avbryta både intervjun och sitt deltagande om de skulle skulle önska det. Transkriberingarna 

och inspelningarna från intervjuerna kommer att raderas efter att jag slutfört arbetet med uppsatsen. 

 

Jag valde som sagt att intervjua personer som jag känner sedan tidigare, men de känner inte 

varandra och har därför inte kunnat påverka varandras svar. Jag ser både för- och nackdelar med att 

intervjua bekanta, fördelen är att vi till stor del talar ”samma språk” eftersom vi har liknande 

inriktning på utbildningen, dessutom underlättar det att kunna använda mig själv som bollplank.  

Nackdelen är densamma, att vi är vänner, men samtidigt är detta inte saker vi pratar om till vardags 

så därför visste jag inte på förhand deras exakta ståndpunkt i frågorna jag ställde. Att de är vänner 

till mig kan vara ett problem när det kommer till vissa situationer; det kan bli svårare att hålla mig 

opartisk, till exempel i de situationer där vi kanske inte delar uppfattningar och jag har en mer 

kritisk inställning, eller om fallet är det omvända. Men denna problematik tror jag man stöter på 

ändå när man arbetar med människor och personligt insamlad empiri.  

 

För att analysera min empiri använde jag mig av de klassiska verktygen märkpenna och post-it 

lappar. Detta för att få en bättre översikt och kunna märka ut och dela upp svaren i olika tema-
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områden. Innan intervjuerna hade jag förberett mig genom att sätta upp övergripande teman som jag 

sedan formulerade frågor utifrån. Efter att intervjuerna var gjorda och började analysera dem delade 

jag in dem i nya teman med utgångspunkt i informanternas svar vilket resulterade i ”Stereotypt 

kvinnligt”, ”Konsten att välja partner”, ”Är mamma lik sin mamma?” och ”Den arbetande 

kvinnan”. Sedan använde jag mig själv väldigt mycket i analysarbetet, vilket också syns genom 

stora delar av texten. Jag har inte använt mig själv som en femte informant, jag har inte besvarat 

mina egna frågor utan snarare använt mig själv för att reflektera över, och illustrera, mina 

informanters svar. Forskningsprocessen har blivit präglad av den, upplevd från min sida, nära dialog 

som fördes mellan mina informanter och mig, vilket också reflekteras i uppsatsens struktur. Jag är 

även benägen att hålla med Ehn när han säger att ”att göra intervjuer är på sätt och vis lättare än 

att i detalj förklara hur de görs och vad man sedan gör med dem” (Ehn 1996:141).  

 

Viktigt att tillägga är också att detta är en fallstudie och jag ämnar inte att försöka måla upp en 

generaliserad bild av hur unga kvinnor idag ser på utbildning, jämställdhet och vad de upplever vara 

stereotypt. 

 

 Avgränsningar 

Mitt uppsatsämne är ett väldigt stort område, och att lyckas täcka alla områden inom genus, 

utbildning och jämställdhet är omöjligt. Jag har därför valt att fokusera på mina informanters svar 

och därefter valt teorier som passar in i sammanhanget. Jag har heller inte tagit med allt som togs 

upp i intervjuerna, utan valt ut delar som jag tyckte gav intressanta infallsvinklar både ur ett 

komparativt perspektiv och som illustrationer av olikheter.  

 

 Disposition 

Jag börjar med att ge en kort introduktion till Millenniemålen som var min inspirationskälla, 

efterföljt av en kort presentation av mina fyra informanter. Efter detta diskuterar jag stereotyper, vad 

mina informanter anser vara stereotypt för att sedan gå vidare med att se på hur vi väljer partner och 

vad vi söker efter hos en partner. Detta följs upp med att se på hur mina informanter valt utbildning 

och så ser jag på statistiken över könsfördelningen på Linköpings Universitet. I det avslutande 

avsnittet skriver jag om olika typer av maktförhållanden i arbetslivet och hur mina informanter 

förhåller sig till detta.  
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 Teori  

Jag vill här ge en kort introduktion till själva genusbegreppet som till stor del kommer att prägla 

uppsatsen. För att förklara genusbegreppet har jag tagit Ambjörnsson och hennes bok I en klass för 

sig (2004) och Lilla genushäftet (2004), utgivet av Högskolan i Kalmar, till hjälp.  

 

Ambjörnsson beskriver det som att genus som begrepp används i syftet att beskriva kulturella 

föreställningar om skillnader mellan män och kvinnor. Syftet med begreppet genus är att poängtera 

föränderligheten hos begreppet eftersom det är kulturellt skapat och inte ser likadant ut i alla delar 

av världen, samt att det är ett verktyg för att mer systematiskt kunna tala om män och kvinnor och 

genusrelaterade skillnader (Amjörnsson 2004:11f). En annan aspekt av genusbegreppet är att det 

även poängterar maktförhållanden, att manligt och kvinnligt genus inte har samma status, 

därigenom kan man även koppla genus till jämställdhet och demokrati. I princip skulle demokrati 

betyda att alla har lika stort inflytande, men så länge t ex kvinnan har lägre status har hon heller inte 

lika stort inflytande i olika beslutsfattningar (Hedlin 2004:6). Manligt och kvinnligt genus 

definieras utifrån varandra, och man kan inte förstå manlighet utan att förstå kvinnlighet (Hedlin 

2004:9). Genus är en process som hela tiden pågår, förändras och förhandlas och genus måste 

återskapas för att inte tappa sin relevans. Utifrån detta kan man utläsa vilket beteende som förväntas 

för att man i sociala sammanhang ska uppfattas som man eller kvinna. Eftersom det är en process 

betyder det också att genus är föränderligt snarare än ett statiskt tillstånd; man GÖR kön 

(Ambjörnsson 2001:13). 

 

Ambjörnsson talar även om Judith Butlers heterosexuella matris. Kortfattat kan man säga att denna 

har till syfte att förklara hur genus uppstår och att genus inte enbart bestäms utifrån dina biologiska 

förutsättningar. Butler menar att man eller kvinna inte existerar utan sin motpol och idén om ett 

naturligt kön är normativ. Ambjörnsson framställer matrisen som en slags överlevnadsstrategi; som 

tjej förväntas du uppträda och klä dig på ett visst sätt och känna begär inför det motsatta könet, och 

det omvända gäller för killar. Detta betyder att du måste hålla dig innanför vissa ramar för att 

uppfattas som normal, passar man inte in riskerar man att bli utstött från gemenskapen. Skulle en 

kille uppföra sig allt för feminint kan detta lätt uppfattas som homosexuellt, vilket de flesta inte vill 

förknippas med eftersom det strider mot den normaliserade maskuliniteten. Så, åtskilda 

heterosexuella genus är en del av det som humaniserar människor genom kulturen och får oss att 

framstå som fullvärdiga människor (Ambjörnsson 2001:15f). Det gäller alltså för människor att 

”skapa” sitt genus och därigenom ”bli” man eller kvinna.  
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 Presentation av informanterna 

________________________________________________________________________ 

 

Maria 

Maria är 29 år gammal och sambo sedan tre år tillbaka. Sedan tidigare är hon yrkesutbildad från 

gymnasiet och har läst på komvux innan hon började på universitetet. Hennes föräldrar har ingen 

utbildning utöver gymnasiet och jobbar båda inom vården. Maria säger själv att hon inte haft några 

förebilder när hon valde utbildning, men att hon ville arbeta med människor. Hennes föräldrar har 

inte haft någon uttalad påverkan i hennes val av utbildning, det har varit hennes egna intresse som 

styrt valet. I år tar hon ut en kandidatexamen och planerar att söka jobb. 

 

Karin 

Karin är också hon 27 år och sambo sedan några månader tillbaka. Hon har liksom Maria en 

yrkesinriktad utbildning från gymnasiet. Båda hennes föräldrar har universitetsutbildning, liksom 

hennes båda syskon. Inte heller Karin säger att hennes föräldrar uttalat har påverkat hennes val av 

utbildning, hon började studera igen för att få en mer intellektuell utmaning. Hon har nu en 

kandidatexamen och planerar att börja på en masterutbildning till hösten. 

 

Sara 

Sara är 30 år och singel. Hon läste ett medieinriktat program på gymnasiet och påbörjade en KY-

utbildning som hon inte slutförde innan hon började studera på universitetet. Hennes mamma har en 

universitetsutbildning, hennes pappa har inte läst vidare efter gymnasiet. Hennes syskon har båda 

läst på universitetet och en av dem har avslutat sina studier där. Sara säger att hennes familj 

påverkade hennes val av gymnasieutbildning till viss del, men inte haft några synpunkter på hennes 

val av universitetsutbildning.  

 

Helena  

Helena är 29 år och också hon singel. Hon läste samhällsprogrammet på gymnasiet och innan hon 

gick vidare till universitetsstudier. Båda hennes föräldrar och hennes två syskon har 

universitetsutbildning. Hon säger att hennes familj har påverkat hennes val av utbildning, men att 

hon nu läser kurser som ligger henne närmare om hjärtat. Men det som familjen varit mest upptagna 

av är att hon ska ha en utbildning för att ha möjlighet till en säkrare framtid.  
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  Stereotypt kvinnligt 

________________________________________________________________________ 
 

Vad är det som gör oss till kvinnor och män förutom de biologiska förutsättningar vi föds med? 

Vilka är dessa normer vi måste leva upp till för att passa in i könsrollerna? Hur mycket pressas vi att 

leva upp till samhällets förväntningar, och hur mycket gör vi det av fri vilja? Jag samtalade med 

mina fyra informanter om hur den stereotypa mannen och kvinnan ser ut, vad som får dem att känna 

sig kvinnliga och ifall de känner förväntningar på sig just för att de är kvinnor. Till att börja med var 

det svårt att få dem att sätta fingret på bilden av en stereotyp man eller kvinna, att säga vad de har 

för egenskaper och utseende. Någon fick en bild i huvudet, men klarade inte helt att beskriva den, 

andra ville helt enkelt inte riktigt förhålla sig till stereotyper utan hellre se människor som individer. 

Men hur gärna man än vill se andra som individer så är vi så präglade av vår omvärld att vi ändå i 

stor utsträckning använder oss av stereotyper som ett led i de klassificeringar vi människor gör.  

 

Könsroller. Ett litet ord, en stor innebörd. Socialantropologin var tidigt ute med könsforskning, och 

har lagt grunden för det synsätt som idag präglar majoriteten av könsforskningen. Detta synsätt är 

”antagandet att vi människor själva skapar, bygger och konstruerar det som vi uppfattar som 

kvinnligt och manligt” (Wahl m.fl 2001:43). Ofta målas kvinnan upp som den svaga, mjuka och 

omsorgsgivande personen, medan mannen är den starka och den som står för familjens försörjning. 

Även om det inte ser ut exakt så här idag, eller rättare sagt, inte behöver se ut så här idag, så skulle 

jag vilja säga, utifrån mina informanters svar, att föreställningen om dessa två stereotyper 

fortfarande lever. Det är en intressant motsägelse att vi dras med detta tankesätt samtidigt som vi 

inte vill leva på detta sätt, att det är så vi föreställer oss andras liv generellt i samhället även om våra 

personliga liv inte ser ut så. Viktigt att komma ihåg när man pratar om könsroller, eller genus, är att 

de som forskar kring genus oftast inte förnekar de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor, 

men att det de studerar och analyserar är värderingar som skapas och präglas genom social och 

kulturell interaktion. Inte heller anser de att kön är den enda maktstrukturen, men många anser den 

vara den mest grundläggande framför etnicitet, klass och sexualitet. Men även dessa är på god väg 

att bli mer integrerade i genusforskningen (Hedlin 2004:10).  

 

Mina informanter tyckte att detta var det absolut svåraste att svara på, vad som är stereotypt manligt 

och kvinnligt. Samtalen kring detta tog lite olika riktningar, men jag lät det flyta på för jag tyckte att 

det var bäst att låta dem prata om stereotyper på det sätt som föll dem mest naturligt in. Det 
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viktigaste tyckte jag var resonemanget kring ämnet, svaren blev spretiga men målar ändå upp en 

bild av vad de tänker kring stereotyper. Sara tyckte det var väldigt svårt och hon säger att ”Jag 

försöker ändå att se människor som individer och det finns ju så många olika typer av män och 

kvinnor, det är jättesvårt att specificera”. Men efter en stunds eftertanke säger hon att hon ändå 

har den där lite romantiserade bilden av mannen som familjär, ansvarsfull och att han ekonomiskt 

vill ta hand om familjen. Hon menar inte att han måste vara ekonomiskt dominant, men att han 

kanske ska ha viljan att vara huvudförsörjaren. Kvinnligt menar hon också kretsar mycket kring 

familjen, att ta hand om och uppfostra barnen, vara mjuk och omtänksam. Men hon lägger också till 

att hennes bild just nu är färgad av hennes egen längtan efter man och familj.  

 

Karin tycker också hon att det är svårt att beskriva stereotyper eftersom allt ska vara så lika idag, att 

det går att ifrågasätta tusen gånger vad som är manligt eller kvinnligt. Hon undrar vem som 

egentligen säger att killar bara ska ha blått och tjejer rosa, så tycker hon inte att det ska vara. Maria 

säger att hon tycker det är hemskt med indelningen mellan tjej- och pojkkläder, att det blir så 

övertydligt. Hon menar att alla borde få lov att utveckla de intressen de vill, välja vilka färger de 

vill och leka med vad de vill utan att vi vuxna hela tiden ska påverka. Dessutom reagerar hon på det 

faktum att många föräldrar väljer att klä sina flickor i ”killfärger”;”Man försöker få bort 

stereotyper på ett felaktigt sätt genom att klä sin lilla flicka i brunt, grönt och blått. Så tror man 

att man gör en god gärning. Men däremot är det inte lika viktigt att klä sin pojke i ”tjejfärger”, 

utan det vi försöker göra är att göra våra flickor mer till pojkar. Då stärker vi ju normen att 

mannen är det rätta, så nu när det inte är jämställt ska vi göra våra kvinnor mer manliga. Det är 

helt sjukt”.  

 

Jag upplever i våra samtal att det blir svårt att prata om stereotyper utan att också prata om 

jämställdhet, för de är så nära sammankopplade. Maria säger att hon gärna arbetar för jämställdhet, 

men detta med att reproducera stereotyper är svårt eftersom hon ju inte vill sluta göra saker hon 

tycker är kul bara för att det anses stereotypt kvinnligt. Sedan tycker hon också att vi inte kan veta 

till 100 % att det inte finns något biologiskt som gör att kvinnor är mer intresserade av t ex vård, 

hon tror inte att det är så men vill inte helt utesluta det heller. När jag ställde samma fråga till 

Helena, om vad hon anser vara stereotypt kvinnligt och manligt svarade hon genast med en 

motfråga, ”Som alla ser som stereotypt, eller som jag ser det? I vilket sammanhang?”. Hon anser 

att det finns olika ideal för olika sammanhang, men hon kan inte på rak arm peka ut några 

typexempel på kvinnliga eller manliga egenskaper. Kanske är det också så att det stereotypa är 
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svårare att beskriva än avvikelser från det eftersom vi ofta inte reflekterar över dessa olika 

kategorier; gränsen mellan vad som är stereotypt och innanför ramen blir egentligen tydligt först när 

någon korsar en gräns.  

 

Hirdman talar om något som hon kallar för genuskontrakt, vilket jag även återkommer till senare. 

Med detta menar hon att både män och kvinnor har vissa förväntningar på sig om hur de bör 

uppträda, vad de har för förpliktelser, skyldigheter och rättigheter (Hirdman 2001:84). Jag förstår 

det som att hon talar om en ”tyst överenskommelse” som till viss del styr vårt beteende, att 

genuskontraktet bygger på de normer som är så inarbetade i oss att vi inte tänker på dem. Och visst 

är det så att man känner vissa förväntningar på sig utifrån det faktum att man är kvinna, det samma 

gäller säkert för män. Alla dessa egenskaper som vi har valt att intimt förknippa med kvinnor, kan 

uppfattas som negativa egenskaper hos en man och tvärtom. Jag hittade en dikt av Göran Palm som 

lyckas fånga detta på ett mycket illustrativt sätt, här kommer några utvalda verser ur Mannen har 

ordet: 

 

Du är övergiven, jag är ensam. 

Du är mammabunden, jag är vuxen. 

Du är svag men jag är reserverad. 

Du är gullig, jag är stilig. 

Du är trånsjuk, jag är sprängkåt. 

Du är villig, jag är en klippa. 

Så blir du gift 

och jag går miste om min frihet!  

 

När jag får mage 

mister du din dragningskraft. 

När jag får pondus, tar du dig ton. 

När jag blir distingerad blir du tantig. 

När jag blir tankspridd blir du virrig. 

När jag är öppenhjärtlig skvallrar du. 

När jag argumenterar grälar du. 

När jag bli ursinnig blir du hysterisk. 

Inleder jag ett förhållande 

faller du för första bästa 

Slinka! 

 

Du bara gråter, jag blir melankolisk. 

Jag får ångest, du blir känslig. 

Du hamnar i klimakteriet, 

jag genomgår en livskris. 
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Nu är jag trött, du bara sitter. 

Du är rynkig jag är fårad. 

Jag saknar arbetet, du saknar barnen. 

Du är förgrämd, jag är besviken. 

Jag ger mig av, du stannar kvar. 

Spelet är slut! 

Du är övergiven, jag är fri.  
 

 

När man reflekterar över det så har han en poäng. Pojkar får tidigt lära sig att de inte ska gråta, 

flickor blir tillsagda att uppföra sig som en ”fin flicka” med allt vad det innebär. Inte konstigt att vi 

ofta känner förväntningar på oss. Helena säger att hon upplever att man som tjej inte ska vara för 

aggressiv eller ha för mycket åsikter, eller att man kan ha åsikter men att man helst inte ska uttrycka 

dem. Sedan säger hon också att det finns vissa förväntningar på den här bilden, eller paketet, med 

man och barn. Hon upplever även att trots att folk säger att dom är jämställda så finns det olika 

förväntningar på olika parter, men hon tycker detta är något som är väldigt svårt att riktigt ”ta på”. 

Maria däremot säger att hon inte känner några förväntningar alls på sig för att hon är kvinna, inte 

som hon kan komma på på rak arm, hon försöker att inte bry sig om sådant. Karin hade ju svårt att 

definiera stereotyper, men säger ändå att hon känner vissa förväntningar på sig, vilket hon tror att 

alla gör, medvetet eller inte. Hon upplever att man som tjej förväntas att klä sig på ett visst sätt, man 

ska vara välvårdad och smal. Oavsett om man har det senaste modet eller inte så säger Karin att 

man följer en stil, är det en udda stil så är det fortfarande en stil och att dom har blivit påverkade, 

precis som hon själv blir påverkad. Sara säger att hon först kommer att tänka på kläder när hon 

tänker på förväntningar på sig själv som kvinna. Hon säger att hon har en ganska varierad klädstil, 

men att hon gillar det lite ”kvinnligare” modet, men att det är bestämt av samhället eftersom butiker 

är indelande i mans- och kvinnoavdelningar. Hon delar också med sig av en annan fundering kring 

förväntningar och stereotyper, att man kanske kan vända det till något positivt; ”Många är ju osäkra 

idag, och då kan det vara en viss trygghet att veta vad de bör, eller vill, tillhöra och då har de en 

bild för sig om vad som är typiskt manligt eller kvinnligt. Och det kanske kan hjälpa dem att hitta 

sin egen självbild om de inte själva riktigt kan bestämma den. Men klarar man av att vara så 

stark att man kan bortse från allt det och göra det man själv känner för…”. Den meningen 

avslutar hon aldrig men jag gissar att hon skulle uppleva även det som bra.  

 

Alla känner de någon form av förväntningar, eller har en uppfattning om vilka förväntningar som 

finns, samtidigt som det är ”stereotypa” saker som får dem att känna sig kvinnliga. Karin säger att 

hon tycker om att känna sig kvinnlig, att göra sig fin, sminka sig och ta på sig ett par högklackade 
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skor. På senare tid har hon också omfamnat rosa saker som hon säger får henne att känna sig 

kvinnlig. Sara säger att sammanhanget har väldigt stor betydelse men att sättet hon klär sig på, 

sminkar sig, fixar håret, målar naglarna och pysslar hemma är saker som får henne att känna sig 

kvinnlig. Sedan har hon stort intresse av dans i vilken hon upplever att hon får stort utlopp för sin 

kvinnlighet, både i stegen och klädseln, att det nästan blir som ett skådespel. Helena däremot säger 

att hon tycker att det nästan är lite jobbigt ibland, hon bryr sig om hur hon ser ut men är inte säker 

på om det har just med kvinnlighet att göra. Hon säger att det är nog viktigt utifrån ett 

könsperspektiv att kvinnor är lite mer välvårdade och gärna ska ha pysslat lite med sitt utseende, 

men att det också kan bero på vilka kretsar man rör sig i. Hon tycker att det finns så många regler, 

”Rör man sig i kretsar där det pratas mycket om genus så är det ju nästan så att man inte ska 

raka benen, då ska man visa att man inte bryr sig om sådana saker. Jag rör mig lite i båda 

kretsar och kan tycka att det finns lika mycket regler i båda. Detta gäller allt från smink till vilka 

underkläder man väljer, det blir så väldigt politiskt”.  

 

För mig verkar detta något ambivalent, men jag säger inte att jag har en helt annan inställning till 

det, jag upplever mycket av samma känslor som mina informanter gör. Jag tänker bland annat på 

detta med färg, att Karin på äldre dagar omfamnat rosa vilket även jag gjort i viss mån. Men kan 

detta ha något att göra med att man känner sig mer bekväm i sin kvinnlighet när man blir lite äldre 

och inte känner samma behov av att bråka med könsroller, eller att man nu ser andra sätt att 

ifrågasätta omvärlden och könsrollerna? Eller som Sara sade, att stereotyper kan hjälpa folk att hitta 

sin egna ”självbild”, att osäkra personer finner trygghet i det att hitta sätt att smälta in i samhället 

eller omgivningen. Kan det vara så att det i längden stärker en persons självförtroende, att de hittar 

sin plats och därifrån kan börja utveckla eller arbeta på den individualism som alla idag trånar efter, 

att det blir en stabil plattform att börja på? Något annat jag tänkt på i samband med stereotyper som 

förvånade mig lite, är att det faktiskt blev väldigt lite prat om kroppsbehåring, det kom upp men 

hamnade inte i direkt fokus. Att avlägsna hår är något som jag nära förknippar med processen att 

skapa en kvinnlig kropp eller kanske, som Helena säger, att skapa en feministisk kropp (jfr 

diskussionen i Ambjörnssons bok). Kanske stereotyper både hjälper och stjälper? Men det bästa är 

att de går att ändra på dessa om vi inte är nöjda med den ordning som råder, se hur mycket den 

stereotypa kvinnan har förändrats bara från 60-talet fram tills idag. Både jag och mina informanter 

verkar ganska överens om att stereotyper kanske inte alltid gör oss rättvisa, men ett uns av sanning 

ligger det kanske i dem. Att inte tänka i dessa termer skulle jag också säga är oundvikligt, men är vi 

inte nöjda, så ligger det i våra händer att uppdatera till en ny version. Men om kvinnans roll är i 

ständig förändring, betyder inte detta att även mansrollen är det? Allas fokus verkar ligga på att 
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utarbeta en strategi för hur kvinnans roll ska stärkas, men vad tänker vi om männens framtida roll? 

Om kvinnans roll förändras, betyder inte det att mannens roll per automatik förändras med den? 

Och är det så att vi låter könsroller och stereotyper bli syndabockar för allt som vi upplever är fel 

med vårt samhälle? Att tänka i termer av kvinnligt och manligt är så inarbetat i oss ända sedan 

barnsben att jag tror det är svårt, eller rent av omöjligt, att komma bort från det men det betyder inte 

att kvinnor är ohjälpligt dömda till lägre status. 
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 Konsten att välja partner 

________________________________________________________________________ 

 

Hypergami, skriver Linda Stone, kallas det när en kvinna gifter in sig i en högre social klass (Stone 

2010:325). Är det så att mannens status och inkomst faktiskt påverkar oss i valet av partner? Vad 

beror detta på? Jag har frågat mina informanter om vad de söker i en partner och vad de har för 

inställning till tendensen att kvinnor gärna gifter sig med välutbildade män eller män som är 

höginkomsttagare, medan detsamma inte gäller för män i förhållande till kvinnor.   

 

Karin tycker inte att status är så viktigt, hon lägger mer vikt på att man bör ha saker gemensamt, 

speciellt om utbildningen tar stor plats i ens liv, då är det viktigt att hitta någon likvärdig. En 

liknande utbildning till exempel kan vara viktigt, Karin säger att ”en matematiker skulle ju inte 

kunna prata matte med mig för jag skulle aldrig fatta det … på det sättet, att man känner att 

man har något gemensamt”. Både Karin, Maria och Sara tycker att ambitioner spelar en avgörande 

roll i valet av partner, men detta behöver dock inte vara ambitioner som är direkt kopplade till 

yrkeslivet. Sara säger att om hennes partner skulle ha ett ”dåligt” jobb för att sedan ”komma hem 

och sitta och titta på tv hela kvällen, gå och lägga sig, inte ha några planer för helgen, då skulle 

det inte kännas rätt”. Maria ger uttryck för ett liknande synsätt när hon säger att ”… en person 

som ligger på soffan och går till sitt jobb som han inte trivs med och inte har någon plan om att 

förbättra sin situation, det är ingen man som skulle falla mig i smaken”. Karin säger även hon att 

hon har svårt för om en partner inte är aktiv eftersom hon ser sig själv som aktiv både privat och på 

arbetet. Helena är den som till viss del skiljer ut sig i tankarna kring val av partner. Helena, som de 

andra, lägger inte heller vikt vid status men tycker att utbildning spelar en stor roll, för att hon 

tycker att det speglar den andres ideologi och syn på världen. Hon säger att hon skulle ha svårt att 

bli kär i en militär eller en kärnfysiker som arbetar på ett kärnkraftverk, av vilket man kan dra 

slutsatsen att dessa inte är kompatibla med hennes ideologi.  

 

Så vad kommer då detta ifrån att kvinnor ofta väljer att praktisera hypergami? Enligt Stone är detta 

inte alls konstigt, tvärtom har det varit flitigt praktiserat i Europa under längre tid i takt med att 

jordbruket blev mer raffinerat tog klassamhället form. Hur hög status man hade mättes i hur mycket 

mark man kontrollerade. Detta i sin tur ledde till att överklassen blev mer intresserade av att skydda 

sin förmögenhet, vilket man gjorde bland annat genom att gifta sig inom samma socio-ekonomiska 

grupp. Men detta betydde naturligtvis inte att alla gifte sig med en partner som var exakt lika rik 
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som en själv, men lyckades man gifta in sin son eller dotter i en familj som hade högre status än sin 

egen hade man gjort ett bra kap. Stone skriver också att detta var det socialt accepterade sättet här i 

Europa att klättra på samhällsstegen, det att gifta sig rikt (Stone 2010:230ff).  

 

Med detta i åtanke så undrar jag om vi idag har kvar samma tänk som präglade dåtidens syn på 

lämpliga partners. Det finns dom som skulle påstå att vi inte lever i ett klassamhälle, men det skulle 

jag säga att vi fortfarande gör. Idag är kvinnors situation annorlunda än vad den var på Jane Austens 

tid då sättet att säkra sig en god framtid var att gifta sig, helst rikt. Idag har kvinnor möjlighet att 

utbilda sig, arbeta och bygga upp eget kapital. Kanske mannens pengar inte längre är den avgörande 

faktorn, att dessa har ersatts med hans driv och ambitioner, att det är det ”nya” kapitalet vi söker? 

Maria säger exempelvis att hon hoppas på att hon kommer att tjäna mer pengar än sin sambo, 

främst eftersom hon har lagt så mycket tid och energi på sin utbildning och vill att det ska avspeglas 

på lönen. Hon är också noga med att påpeka hon inte vill ha någon annans pengar, hon vill inte ”åka 

snålskjuts”. Men både Maria och Karin säger att deras partners kanske betalar mer än vad de gör i 

nuläget eftersom de själva är studenter. Karin tycker att det är jobbigt att behöva be om pengar i 

vissa situationer för hon är annars van vid att klara sig själv. Helena, som idag är singel, ser för sig 

en gemensam ekonomi med en framtida partner om det blir allvar. Hon tycker inte att det spelar 

någon roll vem som tjänar mest, hon säger att ”allt är för en tid, man vet aldrig vad som händer. 

Någon gång kanske jag eller han blir arbetslös … man hjälper varann”.  

 

Idag baseras de allra flesta äktenskap i väst på kärlek, de arrangeras inte via familjernas önskemål. 

Idag är det inte lika viktigt att skapa allianser (ekonomiska eller politiska sådana), att säkra släktens 

överlevnad, utan är mer till för att göra de som ingår i äktenskapet lyckliga (Stone 2010:228). Jag 

tror till stor del att detta kan vara sant, men jag tror kanske att det är mer sant i de lägre 

samhällsklasserna, även om vi kan se en viss förändring i attityderna. Både i det svenska och norska 

kungahuset har deras tronföljare tillåtits att gifta sig med ”en av folket”, vilket också kan bero på, 

eller tyda på, ett minskat maktinflytande hos dessa i samhället. Arrangerade äktenskap mellan 

kungahus eller andra adliga familjer har inte längre en viktig politisk betydelse. Idag har dessa 

allianser kanske till stor del ersatts av affärsmässiga sådana, att det skett en förskjutning av de 

ekonomiska intressena. Sedan tror jag också att valet av partner påverkas av vilka kretsar man 

umgås i och min erfarenhet är att de man umgås med befinner sig i ungefär samma socio-

ekonomiska grupp som en själv. Sedan styrs valet av vänner naturligtvis även av intressen och 

kanske utbildning, vilket i sin tur styr till exempel av vilken typ av fritidsaktiviteter man utövar och 

vilka uteställen man väljer att gå till. Dessa faktorer tillsammans ökar sannolikheten att man möter 
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någon som man anser vara ”likvärdig”. Detta skulle kunna förklara varför socio-ekonomiska 

strukturer fortfarande lever kvar.  

 

Men frågan om hypergami kvarstår. Vi har fått förklarat hur det fungerade förr, och varför 

hypergami var en etablerad strategi för att öka sin sociala status. Vi har också sett att mina 

informanter inte uttalat eller aktivt söker en partner med högre inkomst eller status. Men öppnar 

man en tidning är det svårt att undgå att se hur vanligt det är med äldre, välbärgade och 

framgångsrika män med sin fru eller flickvän som är 20 år yngre än de själva. Ofta är det vackra 

kvinnor, vilka jag inbillar mig i praktiken skulle kunna välja vilken partner hon vill. Men ändå 

väljer hon denna äldre man som inte alla gånger har ett lika tilltalande yttre. Kan det verkligen vara 

så att dessa kvinnor enbart faller för deras charm och framgång, eller tilltalas de även av plånboken 

och, i vissa fall, ett liv i rampljuset? Eller är detta bara fördomar? I vilket fall, jag skulle inte påstå 

att hypergami enbart är för den forna tiden, utan är relevant för att förklara valet av partner även 

idag även om den kanske tar sig andra former och uttryck i samband med att vi värderar andra, eller 

olika, kapital hos männen. Kanske också sökandet efter andra kapital, som ambition, kan ha 

samband med att kvinnor idag tillåts ha samma ambitioner som tidigare var ett privilegium 

förbehållet män. Men är det så att vi föredrar hypergami framför hypogami eller är det männen som 

inte vill gifta sig med en mer välutbildad och framgångsrik kvinna? Karin tror inte att det enbart är 

kvinnornas val, hon tror att det ligger så rotat hos oss att män fortfarande framställs som de som ska 

bära huvudansvaret för familjens försörjning. Hon säger att ”Jag tror det är svårt för en kvinna att 

gifta sig med någon som tjänar mindre … jag tror män har svårt att acceptera det faktiskt. Det 

blir en liten ”putt” på deras manlighet. För de har något som de måste leva upp till. Jag har fått 

för mig att män kan ha svårt för det, att de har den här ”ta hand om”-grejen. Det hör till”. Så 

kanske vi kvinnor bara tror att det är vårt val, när det i själva verket faktiskt bara bygger på 

männens motvilja till hypogami.  

 

Jag har också funderat lite på attraktionen mellan män och kvinnor i samband med stereotyper och 

val av parter. Detta talade vi aldrig om under intervjuerna för det skulle bli ett alldeles för stort 

område, samtidigt vill jag heller inte begränsa människor till heterosexuella varelser, men det är 

ändå roligt att leka med tanken om att ”opposites attract”. Jag tycker inte att jämställdhet tvunget 

måste, eller bör, utesluta kvinnliga och manliga föreställningar, däremot måste det ske en 

balansering av maktförhållanden. Men när tjejer gestaltar sig som svagare eller ”söt men lite 

korkad”, spär vi då inte på fördomarna och bidrar aktivt till att framställa oss som underordnade? 

Jag menar naturligtvis inte att man ska eller måste klara sig själv eller aldrig kunna be om hjälp. Jag 
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är heller inte övertygad om att det är stereotyperna i sig som är problemet, utan kanske snarare 

(van)föreställningarna om stereotyper. I samtalen med mina informanter kom flera gånger 

generationer på tal, att kvinnans och mannens roll håller på att omskrivas i och med den nya 

generationen som är på väg att ta över. Vi har kommit ganska långt på kort tid, men mycket arbete 

kvarstår. Det viktigaste är att detta inte blir en fråga som glöms bort i takt med att vi blir bättre på 

jämställdhet, alla typer av förhållanden och relationer kräver underhåll oberoende i vilken form de 

kommer. 
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 Är mamma lik sin mamma? 
________________________________________________________________________ 

 

Hur kommer det sig att många väljer att gå i sina föräldrars fotspår, även en del av de som påstår att 

de inte gör det. Blir vi mer påverkade under uppväxten än vad vi är villiga att medge? Man går ju 

ofta från att idolisera sin mamma eller pappa, till att hata dem, tillbaka till att älska dem, men med 

visst förbehåll om att vi aldrig tänker bli som dem. Det är i alla fall många gånger planen, men 

någonstans på vägen talar vårt undermedvetna till oss på det sätt som vi fostrats att tänka. Jag kan 

själv se att jag påverkats av mina föräldrar, alla historier man hört om deras yrken, alla förmaningar 

om att inte börja jobba inom sjukvården. Så långt i livet har jag följt deras råd, men däremot har jag 

möjligen hittat ett sätt eller en möjlig väg att kunna hjälpa andra, vilket är att gå min egen väg i 

deras fotspår. Mina informanter har likaså de påverkats, antingen direkt eller indirekt, av sina 

föräldrar. Helena och Karin har båda läst närbesläktade ämnen till sin mammas utbildning. Maria är 

inne på att arbeta med något liknande som sin pappa. Sara däremot har inte direkt följt i någon 

förälders fotspår. Men det man däremot kan se är att alla håller sig inom samhällsorienterande 

ämnen, vilka generellt domineras av kvinnor. I detta avsnitt ska vi tittare närmare på vad som 

påverkat mina informanter till att välja den utbildning de gjort, vilka reaktioner de fått, vad de tror 

är orsaken till den klara könsfördelningen mellan ämnen på universitetet samt statistiken över 

Linköpings universitet och uppdelningen där. 

 

När det var dags för Sara att välja inriktning till gymnasiet, valde hon en inriktning som hon 

hoppades skulle ge en karriär framför att satsa på det hon verkligen brann för. Hon menar att 

familjen inte explicit påverkat henne, men att de kanske påverkat hennes sätt att tänka inför 

arbetslivet, man har ett jobb och man har ett fritidsintresse och dessa ska inte blandas. Anledningen 

till att Sara helt ändrade inriktning och valde lärarutbildningen när hon sökte till universitetet säger 

hon beror på hon att sökte efter ett jobb som hon hoppas på att få stort personligt utbyte av. 

Samtidigt som hon erkänner att hon drömmer om en karriär, att hon utbildar sig för att kunna få en 

bra lön så finns baktanken där att vilja göra skillnad för barnen i skolan. Drömmen är att kunna vara 

med och utveckla nya sätt att lära ut på, så ambitionerna har hon, men inte enbart i karriärssyfte. 

När hon talade om detta fick jag känslan av Sara, i likhet med de andra informanterna, har behovet 

av att urskilja individer i grupper.  

 

Helena berättar att hon började studera igen mycket på grund av yttre press och att familjen har haft 

stor påverkan i valet av utbildning eftersom hon valde att börja läsa samma utbildning som sin 
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mamma. Mycket av pressen säger Helena ligger i att de vill att hon ska ta en examen för att ha en 

tryggare framtid, en examen är något att falla tillbaka på. I starten när hon återvände till 

universitetet, efter några års resande och arbete utomlands, upplevde hon att det var för hennes 

föräldrars skull hon var där. Detta har förändrats under tiden, hon har nu börjat läsa annan inriktning 

än det hon gjorde från början, och denna nya inriktning är bara för hennes egen skull och hon 

upplever att detta passar henne och hennes intressen bättre. Resandet tar stor plats och Helena 

upplever att det har utbildat henne lika mycket som universitetet gjort, både vad gäller sättet att 

tänka och sättet hon förhåller sig till andra människor och kulturer. Hon säger att hon mycket väl 

skulle kunna tänka sig att läsa vidare och doktorera, men uttrycker samtidigt en oro för att bli för 

avskärmad från den ”riktiga” världen, att fastna i det akademiska och teoretiska och att bli placerad 

i ett fack. Helena menar att det är viktigt att utsätta sig för mentala utmaningar, gärna i form av 

resande, hon kallar det sin ”gympa för själen”.  

 

Karin, som gick en yrkesinriktad linje på gymnasiet, säger att hon valde universitetet för att hon 

behövde en mer intellektuell utmaning framför att mest arbeta med kroppen. Hon upplever inte att 

familjen har påverkat henne direkt i valet av utbildning, men är snabb att tillägga att det är ju svårt 

att inte bli påverkad av sin omgivning, eftersom hela hennes familj läst på universitetet så kan det 

vara en omedveten påverkan. Hon är väldigt motiverad i sina studier och planerar att påbörja ett 

masterprogram till hösten, hon tycker att det annars skulle kännas ”… som att göra det halvt. Jag 

vill ju göra det fullt ut”. Men att ”göra karriär” tonar hon ned, Karin menar att det viktigaste i 

yrkeslivet är att man själv känner att man tillför något, att jobbet man gör innebär personlig 

tillfredsställelse, vare sig det innebär att vara hemmafru eller att vara ute i arbetslivet. Men 

personligen är allt annat än en masterutbildning i princip otänkbart. Hon tror att det kommer att ge 

henne större möjligheter att hitta ett jobb hon vill ha eftersom fältet blir bredare och 

valmöjligheterna fler ju högre utbildning man har.  

 

Maria säger att hon inte blivit pushad mot en universitetsutbildning, hennes föräldrar har själva 

ingen högre utbildning. Men Maria insåg att hon skulle bli tvungen att skaffa sig en utbildning för 

att kunna få ett sådant jobb som hon vill ha. Förebilder är däremot inget som hon kände att hon har, 

hon kände nästan ingen som gått på universitet innan hon själv började läsa. Hon tar ut en 

kandidatexamen nu och kommer att börja söka jobb till hösten framför att plugga mer. De yrkena 

som Maria tänker sig tror hon inte att hon kommer behöva läsa mer för, hon menar att det känns 

onödigt att plugga för pluggandets skull, en titel känns inte viktigt för henne att få. Men skulle det 

visa sig att hon behöver ytterligare utbildning för att nå sitt drömyrke, eller om hon inte får något 
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jobb, då skulle skolan absolut vara ett alternativ. Maria ser inte sig själv som en karriärmänniska 

eller en ledartyp, hon vill arbeta med människor och då gärna i någon form av 

återanpassningsprocess. Det viktigaste, även för henne, är att få ett jobb hon trivs med där hon 

känner att hon har utrymme att utvecklas.  

 

Som jag nämnde i inledningen till uppsatsen så är det nu fler kvinnor än män på universitetet, detta 

gäller för både LiU och för Sverige överlag. LiU själva samlar in och sammanställer statistik för att 

kunna använda det som hjälp för att främja jämställdhet. Statistiken presenterar den kvantitativa 

jämställdheten, med vilken de menar de har uppnått när båda könen är representerade med över 40 

%. Men de påpekar även att den kvalitativa jämställdheten inte går att mäta i siffror, eftersom den 

skulle berätta hur väl man klarar att tillvarata mäns och kvinnors resurser på ett likvärdigt sätt 

(www.liu.se/likavillkor/statistik).  

 

Det vi kan utläsa från statistiken är att det under läsåret 2010 fanns 9084 kvinnliga helårsstudenter 

på grundutbildningar, vilket utgör 51 %. Jämlikt kan tyckas. Men, av dessa befinner sig 6717 inom 

Utbildningsvetenskap, Filosofiska fakulteten och Sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeut-

utbildning, vilket är hela 74 % av alla kvinnor. Motsvarande siffra för männen inom samma 

områden är alltså endast 37 %. Så man kan se att det är en klar överrepresentation av kvinnor inom 

dessa ämnen, medan männen är överrepresenterade på den Tekniska fakulteten 

(www.liu.se/likavillkor/statistik). Går man sedan vidare och tittar på antalet doktorander som är 

aktiva så ser procenten likartad ut där i fördelningen mellan män och kvinnor och mellan de olika 

ämnena. Så med andra ord är det även här den Tekniska fakulteten som har underrepresentation av 

kvinnor med bara 29 % (www.liu.se/likavillkor/statistik). Ser man på Sverige och trender i 

utbildning generellt kan vi konstatera att antalet studenter på högskolenivå under 2009/10 innebar 

en ny toppnotering med 433 500 studenter totalt, varav 259 300 var kvinnor (SCB). Dessutom ökar 

antalet studenter under 21 år, och även antalet studenter på distansutbildningar ökar (SCB). Detta 

kan ju ha sin förklaring i den relativt höga arbetslösheten som rått i landet, att många unga har haft 

svårt att få jobb och därför väljer att fortsätta studera, liksom att många återvänder till universitet 

framför att gå arbetslös.  

 

Naturligtvis passade jag på att tala med mina informanter om vad de tror kan vara anledningen till 

att det bara är flest kvinnor på grundutbildningar, och varför det är såpass klar könssegregering 

mellan fakulteterna. Sara tror att det kanske kan bero på att man behöver en utbildning för att få ett 

jobb, men att kvinnor möjligen inte vågar satsa vidare efter grundutbildningen, att de har någon 

http://www.liu.se/likavillkor/statistik
http://www.liu.se/likavillkor/statistik
http://www.liu.se/likavillkor/statistik
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slags internaliserad bild om att de passar bättre, eller lämpar sig mer, för arbete inom skola och 

sjukvård. Hon tror också att det kan vara att man ”följer strömmen”, man väljer ett ”kvinnoyrke” 

för att man inte ser möjligheten att göra något annat. Helena tror liksom Sara att det kan bero på en 

internaliserad bild, att de tänker att det inte är för dem, att man inte skulle klara av det eller att man 

bara gör det ifall man har planer på att bli doktorand. Hon säger också att just detta med att fler män 

blir doktorander kan bero på gamla strukturer i universitetsvärlden, att män väljer män eftersom de 

anser dem vara generellt mer kompetenta än kvinnor, men lägger också till att det bara är en idé. 

Maria säger att hennes teori om varför det ser ut så här är byggd på fördomar. Hon tror kanske att 

män väljer utbildning mer ur ett karriärssyfte än vad kvinnor gör, att det är viktigare för dem att 

tjäna mycket pengar och att skaffa sig en titel. Hon tror att detta kan vara förklaringen även på 

könsfördelningen mellan fakulteterna, att det inte finns några direkta pengar att tjäna inom de 

humanistiska ämnena, ”… sen är det ju dessa människovårdande yrkena, de har ju en 

kvinnostämpel” avslutar hon. Karin och Helena har en liknande syn på saken som Maria, Karin 

säger att ”Nu vill jag säga att män vill göra karriär och kvinnor vill bara ha ett jobb. Men jag vet 

inte om jag tycker så”. Men hon tror också det kan vara så att jämställdheten helt enkelt inte 

kommit så långt än, att denna segregering hänger i sedan långt tillbaka. Sara, som jobbat en del 

inom skolan tidigare, tänker sig att det kommer av att man uppmuntrar de olika könsrollerna redan i 

tidig ålder, vilket får utfallet att pojkar utvecklar en större fallenhet för de mer tekniska ämnena, att 

det inte enbart har med pojkarnas fysik att göra. 

 

I en artikel av Francis och Skelton (2008) kan man läsa om hur den nutida kvinnan framställs som 

individualiserad och en som ”har allt”. Kvinnors nyfunna självförtroende och framgång anses ha 

utlöst en kris hos männen och deras maskulinitet. De säger också att det nu pratas om pojkars 

underprestationer i skolan, snarare än att det pratas om tjejers goda prestationer, att tjejers 

prestationer snarare beror på flit än talang. Detta gör att tjejers prestationer framställs som 

problematiska eftersom de inte är tillräckligt ”maskulina” för att anses vara en ideal elev. De 

ifrågasätter Beck och hans teorier om att det skulle skett en förändring inom könsrollerna från 70-

talet och framåt, detta skulle betyda att kvinnors upplevelser, och uppfattningen om kvinnor, också 

skulle ha genomgått förändringar. Men studier som gjorts över generationer, från 70-talet och 

framåt, om kvinnors upplevelser under deras utbildning visar att det inte skett några direkta 

förändringar, att kvinnors kompetenser fortfarande undermineras och ifrågasätts, att det fortfarande 

inte finns några påtagliga tecken på en av-maskulinisering.  
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Tänker man på vilka svar mina informanter gett så ger de intrycket av att vara väldigt motiverade, 

tre av dem vill läsa tills de kan ta ut en master eller doktorera. Är det någonstans i gränslandet 

mellan ens egen vilja och vad man tror att andra vill som man hittar sin väg, eller hade jag fått målat 

upp en annorlunda bild av allt detta ifall jag valt andra informanter eller fler informanter? Man kan 

känna av en viss spänning när man talar om dessa saker, ibland känns det nästan som om man 

träffar en känslig punkt, att man rör sig in på lite farlig mark när man väljer att kritisera ett samhälle 

som man anser fortfarande domineras av ett patriarkat. Det fanns en tendens att avsluta sina 

resonemang med en kommentar som jag uppfattade hade till syfte att ta allvaret ur påståendet, 

vilket gör det svårt att avgöra helt om de verkligen tycker så eller om det bara var tankar kring detta 

med män, kvinnor och vidareutbildning eller en blandning av de båda. Oavsett svaret på det så är 

mina informanter väldigt målinriktade och verkar inte vara bekymrade över att inte lyckas uppnå 

sina målsättningar. Mina informanter var heller inte riktigt villiga att relatera sina val till sina roller 

som kvinnor, eller som ett resultat av positiv eller negativ påverkan från sin omgivning. Det verkar 

väcka ett visst obehag att bli reducerad till en könskategori i ett såpass individualiserat samhälle 

som vi lever i idag. Ställer man inte upp på de tillskrivna skillnaderna mellan män och kvinnor kan 

man heller inte ”skylla på” att man är kvinna vid ett eventuellt individuellt misslyckande, då är det 

upp till var och en att skapa sin egen framgång oavsett kön. Mina informanter förnekar inte att det 

finns skillnader och kategoriseringar, de väljer bara att inte se sig själva som en del av detta. Mina 

informanters reflektioner kring detta skulle också kunna liknas vid de åsikter som likartsfeminister 

har, att skillnaderna som görs mellan könen, kompetensmässigt sett, är sociala konstruktioner och 

inte som särartsfeminismen menar, att det beror på biologiska skillnader.  
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 Den arbetande kvinnan 
________________________________________________________________________ 

 

Att ta sig in på arbetsmarknaden är inte alltid så lätt. Ska man dessutom tro på alla teorier kring 

män, kvinnor och maktstrukturer har vi en väldig utmaning framför oss. Jag vill här presentera  en 

del av problematiken på arbetsmarknaden och varför den ser ut som den gör. Att kvinnor länge fått 

kämpa, och fortfarande kämpar, för lika lön för lika arbete kommer väl knappast som en chock för 

någon som följer med i samhällsdebatterna. Men problematiken kring jämställdhet, eller snarare 

avsaknaden på den, framstår som mycket mer djupgående och komplex än vad som visas på ytan.  

 

Yvonne Hirdman har skrivit Genussystemet - teoretiska funderingar kring kvinnors sociala 

underordning (1988). Hon skriver att kvinnoforskare söker att problematisera förhållandet mellan 

könen, och att besvara frågan ”hur det kan komma sig att kvinnor generellt, geografiskt och 

historiskt, har ett lägre socialt värde än män?” (Hirdman 1988:1). Idéer om genus som ett socialt 

kön och en social konstruktion, hur mannen framställs som norm och hur detta genomsyrar både det 

sociala, ekonomiska och politiska har en central plats. Hon menar att kvinnornas underordning 

bygger på en slags dikotomi, att män och kvinnor är polariserade varelser där kvinnan alltid utgör 

den svagare sidan. Hirdman använder sig av något som hon kallar ”genuskontrakt”, dessa innebär 

en outtalad gränsdragning mellan hur de båda könen förväntas uppträda, vilket har sitt ursprung i 

den kulturella uppfattningen om manligt/kvinnligt. Hon menar att ju mer vi betonar skillnader 

mellan könen ju mer bidrar vi till att legitimera den manliga dominansen, men genom att se på 

genussystemets struktur synliggör vi de underliggande föreställningarna om könen och därmed kan 

de ifrågasättas. Men när strukturen bryts, när kvinnor tar sig in i tidigare mansdominerade sfärer, så 

flyttar mannen på sig till nya arenor. Detta gör att kvinnor i princip inte kan vinna, anser Hirdman, 

eftersom vi hela tiden går i mannens fotspår, d v s ligger steget efter. Men hon säger också att de 

absoluta gränserna mellan manligt/kvinnligt idag är mer flytande, och detta ger större möjligheter 

för förändringar. (Hirdman 1988).  

 

Att det är så som Hirdman påstår, att mannen är norm och att kvinnan har lägre status är svårt att 

komma ifrån. Helena nämner den vita medelklassmannen, men vet inte riktigt hur hon ska förklara 

det. Men hon tycker att kvinnan har lägre status och yrkesmässigt tror hon att när män väljer 

utbildning så tänker de på vad den associeras med. Karin vet inte riktigt vad hon ska tänka om det 

men säger att ”Ja, det kanske är så, men det är ju jäkligt tragiskt i så fall”. Maria tycker att det är 

svårt med stereotypa indelningar i arbetslivet, hon säger att hon gärna skulle arbeta för jämställdhet 
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men inte på bekostnad av sitt personliga intresse. Samtidigt menar hon att det att göra kvinnor mer 

lika männen gör oss inte jämställda, vilket jag absolut håller med om, detta skulle ju istället bidra 

till att bekräfta mannen som norm. Även Sara är inne på samma spår, hon tror att det hänger kvar 

sedan länge då kvinnor var hemmavarande med barn och hushåll. Hon tror att det hänger ihop, att 

männen byggt upp mycket av det vi ser i samhället idag och kvinnans låga status.  

 

Att det ser ut på detta vis behöver inte betyda att det alltid kommer att se ut så här. Ju mer medvetna 

vi blir om problematiken, desto större är möjligheterna för att ändra på den rådande ordningen. Man 

säger ju att det första steget är erkännande, så när man väl erkänt strukturerna kan man börja arbeta 

med dem. Men frågan är i vilken ända vi ska börja. På flera ställen har jag under tiden jag letat efter 

teorier snubblat över det faktum att kvinnor har svårt att få en högre position trots att de är minst 

lika kvalificerade som manliga opponenter (bl a Hedlin 2004, Wahl m fl 2001). Detta har att göra 

med männens homosocialitet påstår Jean Lipman-Blumen, som utvecklade teorin om att män, som 

oftast innehar maktpositionerna i samhället och inom företagen, identifierar sig och orienterar sig 

kring andra män och därför har en tendens att välja män framför kvinnor (Wahl m fl 2001:81). I 

studier av mansdominerade organisationer har man funnit att det finns en tydlig uppdelning mellan 

arbetet som män och kvinnor utför. Kvinnor hade de lägsta positionerna och blev ofta förvisade till 

att utföra repetitiva arbetsuppgifter, eller så blev de helt enkelt utan meningsfulla arbetsuppgifter. 

Detta förklaras genom ett könsmaktsystem som träder i kraft när kvinnor tar sig in i 

mansdominerade sfärer på arbetsmarknaden. Med detta menas att när kvinnor börjar konkurrera om 

samma jobb som männen och de ”tvingas” arbeta tillsammans, samtidigt som kvinnorna uppfattas 

som en avvikelse från majoriteten (vilken utgörs av män), resulterar detta i könssegregering. 

Männen känner att de blir tvungna att försvara sina positioner genom att t ex uppvisa en mer fysisk 

styrka än sina kvinnliga kollegor, eller så kan det ske genom olika former av sanktioner (Wahl m fl 

2001:79f). Men detta betyder inte att kvinnor är maktlösa, de har också sätt att markera tillhörighet 

eller status. Ett sätt är att inta en position där man visar sin vilja att identifieras med majoriteten 

genom att ta avstånd från andra kvinnor, man vill kringgå könsmaktsystemet, vilket innebär det 

motsatta av männens homosocialitet; heterosocialitet. Nackdelen med denna strategi är att den inte 

kan gälla alla kvinnor, det finns bara plats för ett begränsat antal kvinnor av detta slag, vilket i sin 

tur gör att det inte ger utrymme för förändring inom företagets struktur. Tvärtom så bidrar det till att 

bekräfta mannen som norm eftersom kvinnan uppvisar vilja att bli identifierad som en av dem. 

Denna strategi framställs också som kortvarig, de flesta kvinnor överger den omedvetet för att inta 

en annan position gentemot männen. Man kommer då in i något som omnämns som 

avvikarstrategin, som beskrivs som både en anpassning samtidigt som det blir en protest. Detta kan 
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innebära att man, trots att man anpassat sig till könsmaktsystemet, intar en mycket stereotyp roll, att 

man inte anses vara tillräckligt kompetent och därför avstannar en eventuell karriär, att man isolerar 

sig med den arbetsuppgift man fått eller så leder det till att man helt enkelt säger upp sig. Dessa 

båda händelseförlopp, heterosocialitet och avvikarstrategin, bidrar till att skapa polariseringar 

mellan män och kvinnor, där kvinnor blir underordnade. När kvinnor sedan försöker att förändra 

detta sätts händelseförloppet igång på nytt, alltså könsmaktsystemet (Wahl m fl 2001:80f). De 

kvinnor som däremot lyckas stå emot och ta sig upp till chefspositioner i mansdominerade 

organisationer blir både en representant för kvinnorna, samtidigt som hon blir en symbol för 

minoriteten. Kvinnor i dessa positioner blir extra synliga, vilket kan vara både för- eller nackdel 

beroende på om det är positiv eller negativ respons som ges. Som representant för kvinnor är det 

viktigt att hon gör ett bra jobb, inte bara för sin egen skull utan även för de andra kvinnorna inom 

organisationen, skulle hon däremot fallera blir hon en symbol för det kvinnliga misslyckandet 

(Wahl m fl 2001:150f).  

 

Så var tror mina informanter att de kommer att möta motstånd när de kommer ut på 

arbetsmarknaden? Detta, i likhet med kritiken riktad mot patriarkatet tidigare, var mina informanter  

först lite reserverade mot att uttala sig alltför explicit om, de var ganska noga med att försöka ge 

något diplomatiska svar. Naturligtvis kan det även bero på att de kanske faktiskt inte tycker, eller 

har upplevt, arbetslivet som väldigt stereotypt eller ojämställt eller att de helt enkelt tror att det 

kommer vara andra saker som kommer att utgöra större utmaningar för dem. Sara beskriver sin 

tidigare arbetsplats som kvinnodominerad på de lägre positionerna, och att det blev fler män ju 

högre upp i graderna man tittade, precis så som de flesta organisationer ser ut. Hon själv vill inte 

gärna uttala sig om ifall hon tror att män eller kvinnor kommer utgöra det största hindret för henne, 

inte heller vill hon specificera vilket kön hon tror att känner mest lojalitet mot på arbetsplatsen. Hon 

vill helst umgås med dem på arbetsplatsen som hon personligen kommer bäst överens med, sedan 

kanske man omedvetet dras mer åt ett håll, tillägger hon. Hon säger också att ett tråkigt jobb kan 

vara helt okej om man har bra arbetskamrater, men att det kanske är lättare för kvinnor att bli vän 

med kvinnor eftersom affektion eller attraktion antagligen inte kommer att bli ett problem vilket 

kan ske mellan en man och kvinna.  

 

Sara är kluven inför vem hon eventuellt kommer att se som en konkurrent. Hon tror att män 

generellt har större trovärdighet än kvinnor, att de tas på större allvar och att de är bättre på att 

stödja varann, medan hon uppfattar det som att det lättare kan uppstå rivalitet mellan kvinnor och 

att de är mer benägna att prata bakom ryggen. Helena i sin tur säger att hon inte har lust att tänka så 
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strategiskt kring sin egen situation, men hon är generellt av uppfattningen att fler kvinnor måste 

”in”. Hon tror hon skulle ha svårt att se andra kvinnor som hot, men vill inte svära på att hon aldrig 

kommer göra det. Helena hoppas också att hon kommer komma till en sådan arbetsplats senare där 

alla jobbar med sina egna projekt och att det därför inte kommer uppstå samma 

konkurrenssituationer. Karin tror att det kan vara svårare med kvinnor i vissa situationer, att det kan 

bli en väldig konkurrens, men att det också beror mycket på personligheter. Men just tänket kring 

homo- och heterosocialitet på arbetsplatsen tycker hon känns väldigt omodernt, hon tycker det är på 

tiden att man börjar bedöma personens kvalitéer oavsett om det är en man eller kvinna. Karin 

hoppas också på att det är olika personligheter som eventuellt kan utgöra hinder för henne i 

framtiden, och inte specifikt män eller kvinnor. Men hon påpekar också att om hon skulle råka ut 

för en man som inte tror att kvinnor besitter samma kompetens som män, så skulle hon reagera, för 

det är inte okej. Hon tror att vi lever kvar i könsfixeringen, att det fortfarande fokuseras mycket på 

om man är man eller kvinna, att det kommer ta några generationer till innan det blir mer jämställt 

för det kommer inte vända över en natt. Hon tror också att kommer att bli mer skillnad när det sker 

ett generationsskifte i hierarkin, att det just nu är 40- och 50-talister i topp som växte upp 

annorlunda än vad vi 80-talister gjort vilket hon tror präglar synen på vad som är mans- eller 

kvinnoyrken. 

 

Går det att undvika rivalitet på en arbetsplats, eller är det något som alltid kommer att finnas? Jag 

upplever inte alltid att det är just könsmaktsystemet som är problemet även om jag själv fallit offer 

för det. Men på arbetsplatser med majoriteten kvinnor finns, enligt min uppfattning, liknande 

problematik men då inte iklätt just könsroller. Som Karin sade, ”Kvinnor är mer skvallriga och 

kackliga, det är erfarenheten jag har från tidigare arbetsplatser. Det är skönare att jobba med 

män på ett sätt för det blir inte så mycket snack … Män pratar säkert också mycket, men jag vet 

inte om de gör det på ett annat sätt. Men det är klart att män skvallrar”. Mina personliga 

erfarenheter är snarlika, med bara kvinnor blir det lätt mycket skvaller och intriger. Självklart håller 

jag med om att män också skvallrar, men jag är också inne på Karins spår, att de gör det på ett annat 

sätt. Jag upplever det som att män ofta gör det mer som en markering, antingen i syfte att ”hålla en 

på plats”, eller för att säga att ”nu är det nog”, så kanske är det då maktsystemet som trätt i kraft 

utan att man är medveten om det. Att skapa jämställdhet är ingen enkel ekvation, det kräver mycket 

arbete, kunskap och inte minst medvetenhet. Idag kan du inte heller säga att du är emot 

jämställdhet, det vore inte politiskt korrekt, speciellt inte eftersom svenskar generellt tycker om att 

framställa Sverige som ett av världens mest jämställda (och sekulariserade) land. Men hur sant detta 

påstående är kan ju ifrågasättas. I en utredning publicerad av SOU skriver de att ”1995 utsågs 
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Sverige av FN till världens mest jämställda land. Det var smickrande och förmodligen korrekt 

men anledningen är bara att det är mycket sämre på de flesta andra håll i världen. Sverige är inte 

ett jämställt land” (SOU 1998:6). Att FN senare riktade kritik mot Sverige på grund av bristande 

jämställdhet bland annat inom det privata näringslivet verkar inte ha fångat svenskarnas 

uppmärksamhet (Hedlin 2004:5). Jämställdhetsarbete är bra, men kan också framkalla motstånd. 

Rent allmänt kan man säga att fler män än kvinnor har en negativ inställning till jämställdhet, vilket 

enligt forskare beror på att de är de som har mest att förlora på att arbetslivet blir mer jämställt. 

Andra menar att männens motstånd kommer av att jämställdhetsarbete utmanar männens företräde 

och känslan av ägande i organisationer (Wahl m fl 2001:189). En svensk studie som gjordes i slutet 

på 90-talet visade att  manliga ledare använder sig av både passiva och aktiva motståndsformer till 

jämställdhet. Den passiva var den vanligaste där tystnad och ”glömska” aktivt praktiserades. Vissa 

valde att helt enkelt inte upprätta en jämställdhetsplan trots lagar om detta, eller så gjorde man en 

upp en plan för att slippa böter, men lät den sedan falla i glömska. Ett annat sätt var att 

marginalisera de som försökte arbeta för jämställdhet. De mer explicita formerna av motstånd 

yttrade sig genom en aktiv motargumentation, men ofta skedde inte detta innan regler skulle 

implementeras, eller så hindrades reglerna att genomföras på ett sådant sätt att de hade lett till 

faktiska förändringar (Wahl m fl 2001:190f). Andra forskare menar att jämställdhetsarbete bara ger 

kvinnor frihet att vara mer som män, och att exempelvis ledarutbildningar enbart hjälper kvinnor att 

anpassa sig till den manliga normen (Wahl m fl 2001:191). Men om den dagen kommer då världen 

är jämställd, män och kvinnor är lika i allas ögon, hur kommer dynamiken i samhället att se ut då? 

Eller har vi byggt upp en värld som förlitar sig på att vissa alltid kommer vara fattigare eller ha 

lägre status och därför faller sig naturliga för att ta sig an mindre attraktiva jobb?  
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 Slutord 
________________________________________________________________________ 
 

Jag tycker att man tydligt kan se att problematiken med jämställdhet och utbildning inte bara är en 

fråga för utvecklingsländer, utan att vi faktiskt har en del hinder att besegra även i Sverige. 

Millenniemålen pekar på att utbildning har stor betydelse i arbetet mot att minska könsklyftor, 

vilket jag också visar i uppsatsen, likaså att föräldrarnas utbildningsnivå verkar ha betydelse när det 

kommer till barnens utbildning och val av utbildning. Kvinnor har idag samma möjligheter som 

män att utbilda sig och bygga upp eget kapital vilket kanske har bidragit till vi idag söker andra 

kapital än ekonomiska hos männen. Trots att vi i grunden har samma förutsättningar är samhället 

inte jämställt och genusbegreppet poängterar maktförhållandena mellan könen. I Sverige lever vi i 

en demokrati, men har män och kvinnor lika mycket att säga till om när det kommer till makt och 

inflytande? Men påverkar kvinnors utbildnings- och yrkesval också vår maktposition, att vi 

omedvetet eller inte söker oss till områden där det inte finns så mycket makt att utöva, eller är det så 

att det är männen som stänger oss ute? Jag upplever att vi gör framsteg med jämställdheten, men det 

är svårt att mäta framstegen, jag menar att det handlar mer om en känsla än om statistik, precis som 

det påpekas i statistiken över LiU är det skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ jämställdhet.  

 

Jag tycker också att det är mycket intressant att se att mina informanter inte riktigt känner igen sig i 

många av de etablerade genusteorier som jag presenterat för dem, eller som jag jämfört deras svar 

med. De värjer sig för att själva bli placerade i fack samtidigt som de verkar uppleva det något 

lättare att kategorisera andra. Men nog är det alltid lättare att se andra tydligare än sig själv, hos sig 

själv måste man också ta hänsyn till sina personliga upplevelser, uppfattningar och alla gråzoner 

vilket gör det svårt. Men kanske man upplever att det skulle begränsa en att bli placerad i ett fack,    

om det så gäller arbete eller privat, att man då får svårare att röra sig utanför dessa gränser och 

därför känner att man inte kan ta till vara på och utnyttja alla sina egenskaper, talanger och 

intressen.  

 

Till sist vill jag rikta ett stort tack till mina informanter och till min handledare Åsa, utan er vet jag 

inte vad jag skulle gjort!  
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