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Sammanfattning

Studie- och yrkesvägledare har till uppgift att  motverka ungdomars könssegregerade val till 
gymnasieskolan. Bakgrunden till den här studien är en statlig utredning där hälften av ungdomarna 
tycker att det är viktigt med män och kvinnor i yrket medan den andra hälften inte tycker det spelar 
någon roll. Syftet är att ytterligare belysa hur ungdomar tänker och talar om kön och könsblandade 
grupper.
    Vilken betydelse tycker ungdomar att  det har att både män och kvinnor arbetar inom ett yrke? 
Vilka är deras egna erfarenheter, och har könsfördelningen i olika yrken påverkat deras 
gymnasieval?
   Genom en diskursanalys av hur en grupp ungdomar i kvalitativa intervjuer talar om kön och 
könsblandade arbetsgrupper framkommer att  ungdomarna har tillgång till en mängd olika diskurser 
om kön. 
   Analysen visar att ungdomarna har fått goda kunskaper om genus- och jämställdhetsfrågor i 
skolan, och är positiva till jämställda arbetsgrupper på en strukturell nivå. Ett könsblandat arbetsliv 
är viktigt eftersom könen kompletterar varandra. Men kunskaperna påverkar inte deras eget yrkes- 
och gymnasieval: för deras personliga del spelar könsfördelningen ingen större roll. Det är vilka 
individerna är som har betydelse för arbetet.
   Den könsblandade gruppen framträder som normativ, vidare uppvärderas manliga enkönade 
grupper medan kvinnliga nedvärderas, av både flickor och pojkar.  Det som upplevs som mest 
problematiskt är att vara ensam i grupper med det motsatta könet. Könsbrytare vill ingen i den här 
studien vara, då spelar könsskillnaderna stor roll.   
   Slutligen diskuteras hur lärare och studie- och yrkesvägledare genom att tona ner genusteorin och 
istället framhålla normbrytande praktiker kan förändra diskurserna eleverna har tillgång till, och på 
så vis påverka eleverna att göra fler könsöverskridande val till gymnasiet.  

  

Nyckelord: Studie- och yrkesvägledning, skola, genus, kön, gymnasieval, könsblandade grupper, 
könssegregerade grupper, diskursanalys.
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Inledning

Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad. Män och kvinnor arbetar i olika yrken och bara 
12 % av den arbetsföra befolkningen i Sverige arbetar i ett  jämställt yrke. Segregationen möjliggör 
en strukturell könsarbetshierarki som diskriminerar kvinnor och uppvärderar män.     
Könsarbetsdelningen på arbetsmarknaden speglas i en sned könsfördelningen på gymnasieskolans 
nationella program. Endast 4 av de 18 programmen har en jämställd könsfördelning.1  En mer 
jämställd utbildnings- och arbetsmarknad utgör ett av Sveriges nationella jämställdhetsmål,2 och det 
görs nationella ansträngningar på flera plan för att påverka ungdomar i en riktning mot mer 
könsöverskridande gymnasieval. Ansträngningarna visar sig dock vid utvärderingar ha ingen, eller 
bara marginell effekt på ungdomarnas val. 
    Skolans studie- och yrkesvägledare är ofta viktiga agenter i sådana jämställdhetsprojekt eftersom 
de har till uppgift att ”bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval 
som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund”, vilket uttrycks i skolans läroplan Lgr 11. 
     I studie- och yrkesvägledning är principen om ”individens eget val utifrån egna intressen” en 
given utgångspunkt. Det är då värdefullt att kartlägga elevers yrkesvärderingar, det vill säga vad 
han/hon tycker är viktigt i ett arbete. I den statliga utredningen Den könsuppdelade 
arbetsmarknaden3  har elever i samband med gymnasievalet fått  ta ställning till ett antal olika 
faktorer och i vilken utsträckning de har stor, liten eller ingen betydelse vid yrkesvalet.4  När det 
gäller yrkets könssammansättning fick de uppskatta hur viktigt de anser att det är med både män 
och kvinnor i yrket. Av resultatet framgår att  ungefär 40 % av flickorna tycker att det har stor 
betydelse, medan 25 % av pojkarna tycker samma sak. Ca 50 % av pojkarna uppger att det har 
ingen betydelse alls att det är både män och kvinnor i yrket, medan ca 25 % av flickorna menar 
samma sak. 
    Att eleverna tycker att könsfördelningen har större eller mindre betydelse säger dock inte så 
mycket om hur de egentligen ser på jämställda yrken. Vad jag blir nyfiken på, och som är det 
fenomen jag vill studera i detta arbete, är varför eleverna tycker könsfördelningen i en arbetsgrupp 
har stor, alternativt liten betydelse.Vad spelar det för roll om man har män eller kvinnor i 
arbetsgruppen? Har könsfördelningen stor betydelse för att det är skillnad på att ha män eller 
kvinnor i arbetsgruppen? Vill man hellre arbeta med människor av sitt eget kön eller med det 
motsatta könet? Har det liten betydelse för att det inte är någon större skillnad mellan män och 
kvinnor? Varför tycker flickorna i större utsträckning än pojkarna att det är viktigt med 
könsbalanserade arbetsgrupper?   
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Syfte och frågesställningar

Arbetet syftar till att undersöka hur en grupp ungdomar i en mindre kommun tänker och talar om  
könssegregerade respektive könsbalanserade arbetsgrupper. Studien kan ge ytterligare belysning åt 
vilka värderingar som styr ungdomarnas gymnasieval. Det kan i förlängningen ge studie- och 
yrkesvägledare nya kunskaper om hur könsstereotypa studieval kan motverkas.
    Frågesställningarna är:
• Vilken betydelse har det att det är både män och kvinnor som arbetar inom ett yrke? 
• Vilka är ungdomarnas egna erfarenheter, är det skillnad på att arbeta med män eller kvinnor? Om 

så är fallet - vilka är skillnaderna? 
• Hur har könsfördelningen i olika yrken påverkat ungdomarnas  gymnasieval?
 
Avgränsning

Informanternas klasstillhörighet är generellt inte beaktad i studien, trots påvisade samband mellan 
socioekonomisk bakgrund och valet av de mer könssegregerade utbildningarna i gymnasieskolan. 
Både klass och etnicitet är viktiga intersektioner i könskonstruktion, men den här studien belyser 
mer specifikt normer och diskurser runt kön.

Teori

För att förstå och analysera hur ungdomarna talar och tänker om könsgrupperingar, tar studien sin 
utgångspunkt i några teorier om kön och könskonstruktion som utgör en bakgrund till hur vi ser på 
kön idag. Teorierna innefattar en hel del begrepp  som definieras i början på kapitlet för att 
underlätta läsningen. 
 
Begrepp att definiera

Biologisk syn på kön - innebär att män och kvinnor tillskrivs skilda medfödda egenskaper. Män och 
kvinnor anvisas till olika positioner i samhället eftersom de är lämpade för skilda uppgifter.
Konstruktivistisk syn på kön - T e x genusteori, innebär i varierande grad att  det inte finns några 
medfödda könsegenskaper utan att könet konstrueras (görs) redan från tidiga barnaår i ett socialt 
och kulturellt sammanhang. Därför är könsidentiteten en fråga om miljö och uppfostran, vilket 
innebär att de två motpolerna maskulinitet och feminitet kan påverkas.
Könsessentialism - Essens=kärnan, det väsentliga, karakteristiska. Att  män till essensen är manliga 
och kvinnor till essensen är kvinnliga. Oftast biologiskt grundad i medfödda skillnader, men kan 
vara ”kulturessentialiska” skillnader d.v.s. socialt konstruerade men polariserade och oföränderliga.
Kontext - sammanhang: språkligt, historisk tidpunkt, social situation, omgivning, miljö, inramning. 5
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Diskurs - Utgår från språkets roll när vi skapar vår verklighet. ”Diskursen” kan definieras som ”vårt 
sätt att bestämt tala om saker.” T.ex. kan beteckningen ”kvinna” eller ”kvinnlighet”, innefatta en 
mängd olika egenskaper som ser helt olika ut beroende på i vilken kontext det sägs. Diskurserna, 
och därmed det som anses möjligt, förändras över tid och rum.6

Hegemoni - Ledarställning. Hegemoniska diskurser om kön och jämställdhet  kan vara de som 
framhålls som sanna av samhällets makthavare. 
Performativ  - om språkliga handlingar t.ex. för yttranden av typen ”Jag anmäler mig härmed som 
sökande till tjänsten,” där talaren genom att yttra meningen också utför den handling som beskrivs.7

Teorier om kön

 Man kan i huvudsak urskilja två synsätt inom köns- och genusforskning: Kön som biologiskt 
medfött och kön som socialt konstruerat. Hur andra och vi själva ser på kön och kroppar varierar  
med olika kulturella och historiska kontexter, men en människa utan bestämt manligt eller kvinnligt 
kön väcker i de flesta sammanhang stor förvirring. Några historiska tillbakablickar i Feminism av 
Lena Gemzöe 8ger läsaren en större förståelse för dagens hegemoniska diskurser.

Biologisk essentialistisk syn på kön

När Darwins utvecklingsteori under senare delen av 1800-talet fick stor betydelse inom 
vetenskapen kunde man förklara kvinnors underordning och genusarbetsdelningen som en logisk 
följd av det naturliga urvalet. Köns- och rasbiologiska forskare sökte frenetiskt efter skillnader i 
hjärnor som motiverar de hierarkier, grundade på kön, ras och klass, som vi ser i samhället. Ett 
biologiskt synsätt  på könens natur kom så småningom att slå igenom helt. Under 1900-talets första 
hälft ansåg man att kvinnor och män var mycket olika. Kvinnors viktigaste uppgift var den som 
moder och maka, och en arbetsdelning efter kön var bra. Kvinnligheten var ett komplement till 
manligheten, och för ett fungerande samhälle krävdes att båda könen hade inflytande vilket var 
anledningen till att kvinnor fick rösträtt. Vid den sexuella revolutionens utbrott  på 1960-talet, 
handlade radikalfeministiska kvinnors krav på jämställdhet  om att kvinnors rätt till deltagande på 
samhällets alla områden. Det manliga strukturella patriarkatet förtryckte kvinnorna, och kvinnor 
samlades i aktionsgrupper för att kräva sin rätt. Systerskap, solidaritet mellan kvinnor samt 
uppvärdering av moderskap och kvinnors specifika egenskaper, stod på den politiska agendan.       
   Forskare började efterhand att ifrågasätta huruvida Darwins teorier egentligen var tillämpliga på 
människans sociala konstruktioner. I och med lanseringen av genusteorin, den språkliga vändningen 
på 90-talet, och postmodernismens ifrågasättande av de stora sanningarna, förlorade den biologiska 
könsdiskursen efterhand sin hegemoniska position i den politiska jämställdhetsdebatten.9 
    Men essentialismen lever vidare på en annan nivå; medan rasbiologin förbjöds på 60-talet så 
arbetar en grupp forskare fortfarande intensivt med könsbiologisk forskning. Utifrån en förenklad 
syn på biologi dras slutsatser utifrån förutfattade meningar av olika slag in i en ideologiskt färgad 

7

6 Sandell, Anna (2007), Utbildningssegregation och självsortering, dokt.avh., Holmbergs, Malmö
7 Nationalencyklopedin, NE. www.ne.se 
8Gemzöe, Lena. Feminism, Bilda förlag, 2002 
9 Gemzöe, 2002
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”biologism”. I Sara Arrhenius En riktig kvinna - om biologism och könsskillnad 10kan man läsa att 
biologismen inte en vetenskap  egentligen utan ett tänkande eller en ideologi. Man utgår från  
rådande samhällsförhållanden och försöker förklara dessa som ”biologiskt naturliga”. Lösryckt 
biomedicinsk vetenskap blandas med religiösa föreställningar, uråldriga myter, existerande 
värderingar, fördomar och lösa spekulationer, i syfte att förklara människans beteende.11   
   Resultaten från den könsbiologistiska forskningen får stort utrymme i media, vilket  leder till att 
den får inverkan på dagens diskurser om kön, menar Arrenius. 

Konstruktivistisk syn på kön

Konstruktivismen har sina rötter i det  upplysta 1700-talets liberalpolitiska idéer som resulterade i 
den franska revolutionen år 1789. De nya idealen om frihet - jämlikhet - broderskap, grundat på 
människans förnuftskapacitet, argumenterade för att mäns och kvinnors förmågor var ett resultat  av 
uppfostran, och inte av naturen givna. Könens likhet lyftes fram. Synen på könen som i grunden 
lika kom på 1800-talet att trängas undan vid darwinismens genombrott.
    Den svenska historieprofessorn Yvonne Hirdman lanserade på 1990-talet genussystemet12 och 
dess två principer för upprätthållande: Isärhållandet och hierarkin. Isärhållandet innebär att män 
och kvinnor, och det som är manligt respektive kvinnligt, hålls isär med hjälp av språkliga  
dikotomier13 och ses som varandras motsatser. Hierarkin och överordnandet av det manliga innebär 
att  det män gör betraktas som mer värdefullt. Män har mer makt och pengar än kvinnor och utgör 
normen. Kvinnor blir ”icke-mannen” och den avvikande. ”Dessa könsmönster skapas och 
upprätthålls både på det personliga och strukturella planet av såväl kvinnor som män”14, menar 
Hirdman. Hennes genusteori tillämpas flitigt inom forskning och utbildning, t e x i grund- och 
gymnasieskolan.
    Den amerikanska sociologen Judith Butler menar att kön, etnicitet och klass är ett kontinuerligt 
”görande” i form av performativa handlingar som utgår från de språkliga diskurser individen för 
tillfället har tillgång till.15 Könet existerar inte innan det ”görs”. Det är när människor utför manliga 
respektive kvinnliga handlingar som könsidentitet skapas, menar Butler. Om man sitter bredbent är 
man manlig – det finns ingen essens av manlighet före de genustypiska handlingarna.  Att sitta med 
benen ihop är språkligt kvinnligt kodat. Men eftersom även män kan sitta med benen ihop, och 
kvinnor bredbenta, är gränsen mellan könen flytande och inte polariserad. Könshierarkier finns 
egentligen inte på en strukturell nivå enligt Butler, det  är när vissa handlingar (beroende på vilka 
diskurser om kön individerna har tillgång till) återupprepas om och om igen som de skapar normer 
om kön – om rätt och fel. Det medför att könet kommer att framstå som essentiellt  och ”naturligt”, 
trots att det inte alls förhåller sig så.16  Olika diskurser skapas sedan i de kontexter normerna finns. 
Men vissa diskurser, ofta de som används av maktens företrädare blir hegemoniska, och bildar på så 
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10Sara Arrhenius, En Riktig kvinna- om biologism och könsskillnad,1999 
11 Arrhenius, 1999, s.10
12Gemzöe, 2002, s.93-95
13 Dikotomi=motsatsord
14 Jämställ.nu allt om jämställdhetsintegrering, http://jamstall.nu/vad/genussystem/
15Lykke, Nina, Genusforskning - en guide till feministisk teori, metodologi och skrift, Liber, Stockholm, 2004
16 Ibid, s.66
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vis maktstrukturer i samhället.
 Det finns alltså en variation i diskurserna som möjliggör ”felhandlingar” i form av 
normöverskridanden. Därför är Butlers performativitetsteori användbar som förklaring till dels de 
traditionella valen, men framför allt till de många undantagen från klass- köns- och 
etnicitetsstereotypa val som görs. Teorin överbryggar trögheten i genusstrukturer och stabila 
habitus17. Enligt Butler finns, hos alla människor, i varje stund, möjligheter till okonventionella 
könsval, oavsett bakgrund.

Dagens hegemoniska diskurser

De konstruktiviska teorierna, i större utsträckning än de essentiella, ligger till grund för dagens 
hegemoniska diskurser om kön - åtminstone på en strukturell nivå - vilket tydliggörs i regeringens, 
arbetslivets och utbildningssystemens jämställdhetspolicys. Könet är en social konstruktion och kan 
därför påverkas. Att gränserna för maskulinitet och feminitet är flytande innebär också att  det finns 
många definitioner av kön, inte bara två. HBTQ-rörelsen har fått ett allt större inflytande i 
samhällsdebatten och idag diskuteras och ifrågasätts könsroller i många sammanhang. Mångfalden i 
diskurserna leder dock i vissa sammanhang till jämställdhetsparadoxen: Könsblandning är bra 
( genusteori) - men kön spelar ingen roll (Butler). 

Tidigare forskning

Den könsuppdelade arbetsmarknaden

Åsa Lövström, Umeå Universitet, är särskild utredare i den statliga utredningen ”Den 
könsuppdelade arbetsmarknaden”18 . Den svenska arbetsmarknaden är idag en av de mest 
könsuppdelade i Europa och det finns också en tydlig makthierarki mellan män och kvinnor i 
arbetslivet, menar Lövström. Könshierarkin är: Primär - att kvinnor utesluts från vissa yrken, 
horisontell – kvinnor återfinns i lägre värderade yrken, branscher, och arbetsplatser, vertikal – 
kvinnor når inte lika långt som män inom samma bransch och intern – kvinnor och män tilldelas 
olika uppgifter inom samma arbetsplats. Ett annat fenomen som kan urskiljas är att kvinnor i 
mansdominerade yrken slår i ”glastaket” och inte lyckas nå de högre chefspositionerna medan män 
i kvinnodominerade yrken lätt gör karriär med hjälp av ”glashissen”.19

  En mer jämställd utbildnings- och arbetsmarknad utgör ett av Sveriges nationella 
jämställdhetsmål20. Lagstiftning, jämställdhetspolicys och kvotering är exempel på åtgärder för att 
förbättra jämställdheten inom stat, näringsliv och utbildningsväsende.
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18 SOU 2004:43
19Ibid., s.41-59
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Forskning om könsblandade arbetsgrupper

Flera undersökningar visar på en bättre psykosocial arbetsmiljö på könsbalanserade arbetsplatser.21 
Charlotta Magnusson visar i en avhandling att trots de mansdominerade yrkenas generellt bättre 
arbetsvillkor, har könsblandade prestigeyrken som läkare, jurist och journalist hög lön och 
status.22Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är små inom dessa yrken (åtminstone innan 
kvinnor får barn) vilket  kan förklaras med att det är svårare att diskriminera kvinnor på en blandad 
arbetsplats.

Ungdomars gymnasieval

Könsarbetsdelningen på arbetsmarknaden speglas i den sneda könsfördelningen på 
gymnasieskolans nationella program. Endast 4 av de 18 programmen har en jämställd23 
könsfördelning. Utvecklingen går åt fel håll, när det gäller gymnasievalet kan man se att de 
könstraditionella programvalen förstärkts de senaste åren.24

     Anna Sandell undersöker i avhandlingen Utbildningssegregation och självsortering25ungdomars 
gymnasieval. Hon finner att de elever som valt könsotraditionellt i allt  större utsträckning hoppar av 
sin utbildning. Orsakerna till dessa avhopp varierar, men flickor anger i stor utsträckning otrivsel 
och bristande stöd från lärare som orsak, medan pojkar verkar få mer uppmuntran men slutar av 
andra orsaker.26Det visar sig också vanligt att könsbrytare drabbas av arbetslöshet efter skolan.27 
Det lönar det sig alltså i allmänhet inte för individen att göra ett könsbrytande val, vilket  är en av 
orsakerna till att segregeringen på gymnasieskolan består, menar Sandell.    
    I Åsa Lövströms utredning 28 har elever i åk 9 och gymnasiets år 1, alltså i anslutning till 
gymnasievalet, fått  ta ställning till olika faktorer och i vilken utsträckning de har stor, liten eller 
ingen betydelse vid yrkesvalet. När det gäller könssammansättningen fick de uppskatta hur viktigt 
de anser att det är med både män och kvinnor i yrket (Se även tabell, bilaga 1). Av resultatet 
framgår att ca 40 % av flickorna tycker att det har stor betydelse, medan 25 % av pojkarna tycker 
samma sak. Ca 50 % av pojkarna uppger att det har ingen betydelse alls att det  är både män och 
kvinnor i yrket, medan ca 25 % av flickorna menar detsamma. Överst på listan över faktorer som 
har betydelse är att arbetet är intressant, vilket också konstaterats i tidigare undersökningar om 
ungdomars gymnasieval. Yrkesvalet görs efter intresse i första hand.
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21 SOU 2004:43
22 Magnusson, Charlotta. ”Mind the Gap”, Essays on Explanations of Gender Wage Inequality, Swedish Institute for 
Social Research Dissertation Series no. 78, 2010
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Etnicitets- klass och könsmedveten karriärvägledning

Det görs ansträngningar på flera plan för att påverka ungdomar i en riktning mot mer 
könsöverskridande gymnasieval. En uppsjö olika teknikprojekt för flickor och andra övergripande 
kommunala jämställdhetsprojekt likt ”Jämställt  vägval”29  i Stockholm och projekt ”Hållbar 
jämställdhet i Gnesta”30  hade olika utgångspunkter. I Stockholm var strategin att unga skulle på 
undervisning om genus och jämställdhet, i Gnesta skulle alla elever få undervisning om 
entreprenörskap. Projekten visade sig vid utvärderingar ha ingen eller bara marginell effekt på 
ungdomarnas val. 
    Studie- och yrkesvägledare ska bedriva en etnicitets- klass- och könsmedveten karriärvägledning. 
Skolans studie- och yrkesvägledare är ofta viktiga agenter samhällets olika jämställdhetsprojekt och 
har också i det dagliga arbetet till uppgift att ”bidra till att  motverka sådana begränsningar i elevens 
studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund”, vilket uttrycks i 
skolans styrdokument Lgr 11. 
     

Metod

Eftersom min utgångspunkt är att beskriva hur ungdomarna tänker om könsfördelningen, har jag 
enbart valt en kvalitativ forskningsansats som jag tycker passar bäst ihop med mina 
forskningsfrågor. Data har insamlas genom kvalitativa intervjuer av 11 informanter. Fejes och 
Thornberg beskriver i ”Handbok i kvalitativ analys”31hur forskarens närhet till datamaterialet och 
det tolkande arbetssättet då gör det lätt att  gå på djupet. För min analys av hur eleverna talar om 
könsfördelningens betydelse i grupper har jag använt mig av diskursanalys som metod.
  Diskursanalysen tar sin utgångspunkt i det inte finns någon ”sann vetenskaplig verklighet”, utan 
forskaren får kunskap om världen genom att analysera diskurser - ”hur det talas om saker” i en 
speciell kontext som forskaren är med och skapar, menar Fejes32. Vissa diskurser får en hegemonisk 
position, det vill säga anses som mer ”sanna”.Till exempel kan dagens politiska 
jämställdhetsdiskurs om jämn könsfördelning, ställas mot 50-talets ideal om differentierade 
arbetsplatser avpassade efter könstillhörighet. ”Gamla” diskurser försvinner dock aldrig utan finns i 
olika kontexter kvar så länge som de språkligt återskapas (t e x i föregående mening). Det finns 
flera olika traditioner inom diskursanalysen men min analys är mest inspirerad av den franske 
filosofen Michel Foucault. Foucault intresserade sig för de maktrelationer som tal och praktiska 
handlingar skapade: Vem kan tala, hur, när, om vad och med vilken auktoritet? Makt är ständigt 
närvarande i diskursen och positionerar olika subjekt och relationer till varandra, menar Foucault.33
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Diskursanalys passar därför bra när du vill studera vilka sanningar som skapas om vad 
som är normalt och därmed också onormalt, eller om vad som tas för givet respektive 
osynliggörs genom de sätt som olika företeelser beskrivs i tal och skrift.34  

Jag använder mig av diskursanalysen som metod eftersom den är väl lämpad för fenomenet som ska 
undersökas.  Butlers teori om genus som en effekt av ständiga performativa handlingar passar också 
väl in diskursanalysens syn på världen som fragmentarisk och ständigt skiftande. Jag har också valt 
några ytterligare teorier om kön eftersom de ligger till grund för några av de hegemoniska 
diskurserna om kön vi ser idag. Men jag förhåller mig i min analys ganska fritt  till teori och tidigare 
forskning och letar mer förbehållslöst efter teman och mönster i första hand.

Urval av personer

Kommunen är en mindre industriort i Västsverige med några högstadieskolor och ett större 
gymnasium. Högstadieskolorna arbetar för närvarande med ett övergripande regionalt sex-och 
samlevnadsprojekt, som även behandlar jämställdhetsfrågor. De personer jag intervjuat är 
ungdomar, både pojkar och flickor i kommunen, som valt gymnasieprogram. Det innebär att de    
reflekterat en del över yrkesvärderingar och yrkesval, och hur könssammansättningen ser ut på 
programmen. De har dessutom erfarenheter av att arbeta i könsblandade grupper i skolan och i en 
del fall också av enkönade dito i arbete eller på fritiden. Urvalet gjordes genom tillfälliga eller 
personliga kontakter. Mer specifika kriterier har inte utgjort underlag för urvalet - val av program, 
etnicitet eller socioekonomisk bakgrund spelar ingen roll, eftersom jag bortser från andra 
intersektioner än kön. Informanterna utgörs av 5 elever i grundskolans åk nio, 5 elever på 
vuxenutbildningen och en elev går på gymnasiet. De är:35

Ebbe - 16 år, valt naturvetenskapliga programmet, ska bli läkare.
Magnus - 16 år, valt ekonomiprogrammet, vill bli jurist eller ekonom.
Richard - 16 år, valt teknikprogrammet, bli designer.
Anders - 16 år, valt estetiska programmet, musik.
Karin - 16 år, valt hantverk, frisör.
Lina - 19 år gått samhällsprogrammet, kompletterar betygen, vet inte vad hon vill bli.
Arvid - 20 år, gått turistprogrammet, vill bli industritekniker.
Michael, 19 år, gått handel och administration, vill bli industritekniker.
Cissi, 20 år, gått ekonomiprogrammet, vill bli barnmorska.
Harris, 20 år, flykting från Afganistan, läser in SA-programmet, vill bli ekonom eller 
filmregissör.
Christian, 18 år går på Estetiska programmet, musik.

Insamling av data

I grundskolan gjordes kvalitativa intervjuer enskilt eller parvis. En fördel med parintervjuer är att 
ungdomarna kan känna sig friare och självsäkrare i relationen till intervjuaren.36  Det förbättrar 
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maktsituationen där jag som vuxen och intervjuare har övertaget. I de enskilda intervjuerna var 
eleverna mer angelägna att vara mig till lags. Intervjuerna gjordes under lektionstid efter avtalad tid 
med eleverna och deras lärare. Vi satt i mindre grupprum och utgick från uppsatsens 
frågeställningar som kompletterats med några fler fokusfrågor  (bilaga 2).
    Med de äldre ungdomarna gjordes två kortare fokusintervjuer i en gruppvägledningsgrupp på 
kommunens vuxenutbildning. Vi avsatte de sista 20 minuterna av några vägledningstillfällen till att 
ganska förbehållslöst och fritt i grupp diskutera uppsatsens tre forskningsfrågor.
Intervjuerna spelades in och transkriberades till stora delar till text. 

Etiska överväganden

I överensstämmelse med Kvales riktlinjer; information, anonymitet, samtycke, äkthet.37

Informationskravet och samtyckeskravet uppfylls genom att respondenterna upplysts om studiens 
syfte, tillfrågats om de vill vara med, och informerats om att de har rätt när som helst ändra sig. 
Informanternas namn är fingerade och fakta om dem modifierade för att uppfylla kraven på 
anonymitet. Datamaterialet används enbart för denna studie vilket uppfyller nyttjandekravet. Efteråt 
har inspelningarna förstörts. För att uppfylla kravet på äkthet har jag reflekterat följande frågor: 
Vilka är medlen och målen för intervjuundersökningen? Värdet av den kunskap som produceras? 
Bidrag till samhället? Enligt Kvale bör forskningen tjäna både vetenskapliga och mänskliga 
intressen. 
 
Bearbetning och analys

Med diskursbegreppet och mina tre forskningsfrågor som utgångspunkt analyseras berättelserna i de 
kvalitativa intervjuerna utifrån hur eleverna talar om kön och könsfördelning. Vad sägs om 
enkönade grupper, könsbalanserade grupper, om kön och könsskillnader? Talas det om egna 
erfarenheter eller andra, vilka subjektspositioner framträder? Hur värderas det omtalade, som 
positivt, negativt, normalt eller onormalt?

    Analysen gjordes i fyra steg:
1. Intervjuerna transkriberades till text och i ett första genomgång av materialet  identifierades 

några genomgående teman om könsblandade respektive könsbalanserade grupper, dessa 
sammanställdes i relation till de intervjuades kön och val av gymnasieutbildning.

2. Nästa steg var att ställa de mer avvikande exemplen i relation till kön och val. Förfaringssättet 
upprepades med alla analysfrågorna.

3. I tredje steget i analysen var att jämföra mönster och teman med rådande diskurser, teori och 
forskning. 

4. I det fjärde steget studerade jag maktrelationerna genom att undersöka vad som framhålls som   
normalt eller onormalt, önskvärt eller mindre önskvärt.
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Sammanställningarna användes sedan för att besvara uppsatsens övergripande forskningsfrågor.  
Inom diskursanalysen är inte datainsamling och analys så tydligt uppdelade som i andra 
metodtraditioner, eftersom all empirin beskriver en verklighet med sanningsanspråk, skriver Fejes.38 
Därför har jag i resultatdelen lagt in kortare analyser i anslutning till empirin. Det finns också en 
sammanfattande analys som tillsammans med arbetets övriga delar utgjort utgångspunkt för en 
avslutande diskussion.
 
Generalisering, objektivitet och perspektiv

Viss generalisering kan enligt Fejes erhållas i kvalitativ forskning genom ett  representativt 
slumpmässigt urval, men i mitt fall är urvalet för litet. Enligt Kvale får man då istället finna 
alternativa former av generalisering: Jag väljer att se på mitt resultat som en ”arbetshypotes, som 
utgör blygsamma spekulationer om trolig tillämpbarhet på andra situationer med liknande 
betingelser.”39  Framförallt är det läsaren som får göra en analytisk generalisering, vilket innebär att 
”man gör en välöverlagd bedömning i vad mån resultatet från en undersökning kan ge vägledning 
för vad som kommer att hända i en annan situation.”40

    Det finns enligt  Fejes vissa problem med att få också kvalitet i en diskursanalys, eftersom syftet 
inte är att visa hur verkligheten ser ut, utan att analysera det som sägs om den.   
Men med ett diskursanalytiskt perspektiv kan man inte iaktta och analysera det som sägs på 
avstånd, forskaren är inte fristående från diskursen skriver Fejes:

Istället  är forskaren ett subjekt  bland alla andra...inom ramen för diskursen. Den 
forskning som produceras är medproducent  till diskursen samt en produkt av diskurs; 
forskningen skrivs inom ramen av vad diskursen reglerar som möjligt, samtidigt som den 
den deltar i att forma sanningar om vad som är möjligt. Frågan om hur forskaren påverkar 
det som beforskas blir då omöjligt att besvara.41

Därför måste ett kritiskt förhållningsätt till studien antas och frågor ställas om vilka 
kategoriseringar, inkluderingar och exkluderingar texten skapar. Genom att alternativa berättelser 
lyfts fram, kan nya sanningar, diskurser, om kön produceras. 
    Men att alla resultat är ”sanna” betyder inte att forskaren kan göra hur som helst. Validiteten- 
trovärdigheten hos en diskursanalys bedöms enligt Fejes utifrån dess berättelse: Om argumenten 
och analysen anses skäliga är det en trovärdig studie. Det vill säga, läsaren ska kunna följa de olika 
leden i analysen och bedöma om den är skäligt  genomförd.42  Att jag ansträngt mig att att vara 
omsorgsfull i valet av forskningsfrågor, datainsamlingsmetod, analysmetod och genomförande samt 
att  de passar ihop och lämpar sig för kvalitativ forskning stärker arbetets validitet. Att  resultatet 
besvarar forskningsfrågorna är ytterligare en god validitetsmarkör, enligt Fejes.
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   Samtidigt som jag skriver inom ramen för vad diskursen om kön möjliggör, deltar jag alltså i att 
producera diskursen om kön. Det innebär att jag måste ifrågasätta mina tolkningar och vara 
medveten om att mina förkunskaper och erfarenheter påverkar mina möjligheter att analysera  
materialet. Jag har i detta arbete reflekterat kring min delaktighet i skapandet av kunskap, och 
vidare diskuterat mina resultat och hur dessa är avhängiga min egen roll i forskningen. Jag är också 
medveten om den maktposition min forskarkontext inneburit och redogjort hur den påverkat min 
studie.
    Studiens användbarhet beror på hur läsaren tolkar arbetet och relaterar det till sin egen situation, 
men mitt arbete bör för många leda till en ökad förståelse för hur ungdomar tänker runt kön och 
grupper.

Resultat och analys

Fejes menar att det i en diskursanalys kan vara svårt att särskilja analys och empiri, då allt 
intervjumaterial ses som språkliga utsagor som beskriver en verklighet.43

   Därför analyseras här ungdomarnas utsagor delvis i anslutning till de olika teman som framträtt  i 
intervjumaterialet, och som ligger som underrubriker till de tre forskningsfrågorna. I nästa kapitel 
följer sedan en sammanfattande analys.

1. Betydelsen av att det är både män och kvinnor i yrket

De flesta informanterna har en positiv inställning till jämställda arbetsplatser, och speciellt bland 
eleverna på grundskolan är det en genomgående uppfattning att det  finns många fördelar med 
könsblandade grupper. Här nedan redovisas några av dessa uppfattningar.
    Att  män och kvinnor har olika kunskaper och perspektiv på saker, vilket leder till att arbetet blir 
effektivare, var en återkommande ståndpunkt:

Ebbe: Könet spelar ingen roll för mig , jag arbetar lika bra med alla. Men det kan vara 
bra att  jobba med motsatta könet  om man ska diskutera nånting. Då får man tankar från 
två olika sidor. Tjejer och killar tänker olika, uppfostran gör ens personlighet   och är olika 
för könen.
Magnus: Tjejer och killar kollar på olika saker. 
Richard: Ja, det blir bättre arbete då. 
Randi: När man har olika erfarenheter?
Magnus: Ja precis. Tjejer kanske ser saker annorlunda än vad killar gör. De tänker på 
annorlunda vis.
Richard:...och då är det bra med båda könen för att det blir mer arbete gjort. 

Richard resonerar vidare och tänker sig att speciella yrken rekryterar individer med liknande 
bakgrund ur ett klass- och etnicitetsperspektiv. Richard exemplifierar med sina föräldrar:

Mina föräldrar är formgivare båda två, eller hela släkten är det. Det  yrket  är en konst 
liksom och de är ganska lika - samma intressen och utbildning. De har mycket 

15

43 Fejes 2007, s.85-86



gemensamt formgivare, och då tror jag att  det är ännu viktigare med både tjejer och killar 
eftersom de tänker olika, det blir variation.
 

Då kan en jämn könsfördelning bidra med en eftersträvansvärt mångfaldsperspektiv.
    Det blir ”roligare” med könsblandade grupper. Flera ungdomar uppgav att tillvaron blir roligare 
som ett argument, men hade svårt att närmare precisera vad de avsåg med roligare.
 

Karin: Det spelar ingen roll för mig att det är mest  tjejer på frisörutbildningen, men det 
hade varit roligt med fler killar. Vet inte varför riktigt, roligare.
Anders: Vet inte, på estet är det ju inte bara musik utan vanliga lektioner med, och då är 
det roligare om det är blandat.
Randi: För att?
Anders: Tjejer har inte alltid samma tankar som killar och killar inte som tjejer . Det är 
det som blir roligare.

Resonemanget kan förstås som att det är könens olika perspektiv på tillvaron som även är 
anledningen till att det upplevs som roligare med könsblandning.  En annan tanke som kommer upp 
är att det är självklart och naturligt för män och kvinnor att vara tillsammans.

Richard: Men det  är också meningen att  det ska vara båda könen, det är så det ser ut att 
det är lika många män och kvinnor.
Randi: Du menar att det är ”naturligt”? 
Richard: Ja, det blir roligare då.
Randi: Roligare?
Richard: Ja, i idrott  brukar det  bara vara killar ibland, men det  är roligare när det  är tjejer 
med. Det blir roligare och man ser saker ur fler perspektiv.

Flera politiska rättviseperspektiv på könsblandade arbetsgrupper dyker också upp. Maktdelning och 
och lönesättning är två områden där kvinnor diskrimineras i yrkeslivet. Det blir mindre 
diskriminering i en blandad grupp, enligt eleverna:44

Ebbe: Det har betydelse att det  är både tjejer och killar i olika yrken för då kan man kolla 
att lönen blir rätt.
Richard: Många människor inom olika yrken har makt och påverkar hur samhället  ser ut, 
därför är det viktigt med båda könen.

 
Ebbe tror att könsblandade grupper ger en bättre kundorientering. Han planerar att bli läkare, och 
tror att det har betydelse för patienterna att kunna välja om de vill vårdas av män eller kvinnor.

Inom läkaryrket  är män oftare kirurger och kvinnor allmänläkare. Det är bra med båda 
könen när man jobbar med människors privatliv. Då kan de vända sig dem som de känner 
sig trygga med, och som de kan slappna av med.
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Ebbe utvecklar tanken till att även alla anställda kan känna sig mer bekväma när de kommer till en 
könsblandad arbetsplats. För att locka och välkomna människor av båda könen behöver 
arbetsplatsen således redan ha en jämställd könsfördelning, menar Ebbe. 

Det är bra att det är båda könen så alla kan känna sig välkomna, vem man än är.

Det finns också ungdomar som har invändningar mot att könens komplementaritet ger en bättre 
arbetsmiljö. Harris kan inte se att  män och kvinnor skulle ha skilda egenskaper och därmed olika 
saker att tillföra en arbetsgrupp. 

 Det spelar ingen roll om det är tjejer eller killar när man har ett mål i i yrket. Det  är 
individerna som spelar roll i en arbetsgrupp. Det är som här på vuxenutbildningen.

Men det kan också att vara så att arbetsmiljön istället blir bättre i enkönade grupper, menar Arvid 
som har erfarenhet av att arbeta i kvinnodominerade grupper. Gemensamma samtalsämnen är ett 
exempel på trivselhöjande effekter:

Det är bäst med bara ett  kön - bara killar (eller bara tjejer). Då kan man prata om det  man 
vill.

Analys

Ungdomarna har i stor utsträckning en komplementär syn på könen. Män och kvinnor är olika 
eftersom de har olika erfarenheter. Olikheterna anges som anledning till att  det är positivt  och 
viktigt med könsbalans i olika yrken. Tanken är att  könen kompletterar varandra vilket resulterar i 
en bättre arbetsplats. En arbetsplats med dynamik, trivsel, effektivitet i arbetet, rättvisa löner, hög 
kundorientering, där alla känner sig välkomna och där det är roligt att arbeta. Däremot kopplas inte 
högre status eller högre löner till jämställda yrken.45

   Som en kontrast anser några av ungdomarna på vuxenutbildningen att det inte har någon 
betydelse att det är både män och kvinnor i yrket. Harris uttrycker istället  en mer performativ syn på 
könen, medan Arvid förordar könsarbetsdelning. Båda avvikarna kopplar resonemanget på olika sätt 
till egna erfarenheter.

    
 2. Ungdomarnas egna erfarenheter av olika könsgrupperingar

På frågan om det gör någon skillnad för dem själva personligen att arbeta med kvinnor eller män, i 
blandade eller enkönade grupper svarar eleverna i grundskolan överlag nekande. 

Anders: Det går lika bra med både killar och tjejer. 
Karin: Det spelar ingen roll för mig att det är mest tjejer på frisörutbildningen.
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Ebbe: Könet spelar ingen roll för mig, jag arbetar lika bra med alla. Men det kan vara bra 
att  jobba med motsatta könet  om man ska diskutera någonting. Då får man tankar från två 
olika sidor.
Cissi: Spelar ingen roll, det är olika men jag anpassar mig.
Lina: I min klass är det  mest tjejer, men det är ganska många killar med så det känns inte 
uppdelat. Vi jobbar med alla i grupper och så och det är inte så mycket skillnad då.

När det gäller ungdomarnas egna erfarenheter betonas istället individernas betydelse för resultaten,  
och att man anpassar sig till arbeta i olika könsgrupperingar. 

Richard: Nej, i skolan spelar det ingen roll vilket  kön man jobbar med, det beror mer på 
vilka personer det  är om man jobbar bra eller dåligt. Men på en arbetsplats är det skillnad, 
där är det  människor som är mer lika i inriktning och då är det viktigt  med både tjejer och 
killar. I skolan är alla så olika så där spelar individen större roll. 

Fler elever resonerar på samma sätt; jämställda arbetsplatser är en fördel, är men är kopplat till 
framtida yrkesroller, och har inte direkt med deras nuvarande skolarbete eller utbildningsvval att 
göra.

Könsbrytares dåliga erfarenheter

Bland de lite äldre eleverna på vuxenutbildningen har flera elever erfarenhet av att arbeta i 
könssegregerade grupper där det motsatta könet dominerar. Mikael hade negativa erfarenheter från 
ett flickdominerat program på gymnasiet.

Jag gick i en grupp där vi var tre killar och resten tjejer. Tjejerna bråkade och vi killar 
tittade på . Vi höll ihop.

Även Arvid, en kille som hoppat  av sitt gymnasieprogram efter liknande erfarenheter hade en starkt 
avståndstagande attityd:

Jag gick i en klass med 14 tjejer och var ensam kille. Det var inte bra men man lär sig 
stänga av öronen. De babblar fruktansvärt  mycket. Högt  och lågt  om ingenting. Alla tjejer 
pratar skit om alla. När jag gick med dem gick jag och satte mig längst bak i 
klassrummet. Eller så satt jag och pratade med lärarna.

 
Strategin för Arvid var att ta avstånd från, och avskilja sig från tjejerna genom att stänga av öronen 
och fysiskt dra sig undan. Han fick istället stöd av lärarna. 
Cissi har erfarenheter från sin högstadietid av att tillhöra det underrepresenterade könet:
  

På högstadiet var vi bara fem tjejer i klassen. Då fick tjejerna tuffa till sig. Man är 
tvungen att hävda sig både verbalt  och i psyket. Det är många sårande ord och hårt  språk. 
Det var bra för mig att jag var sportintresserad.

 
De fåtaliga flickorna distanserade sig inte som Mikael och Arvid gjorde, utan valde att  anpassa sig 
till killarnas hårdare umgängeston. Att Cissi delade killarnas sportintresse gjorde tillvaron lättare för 
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henne, och när hon beskriver vilket kön hon föredrar att arbeta med säger hon att det inte spelar 
någon roll: ”Jag anpassar mig”. De båda killarna på de tjejdominerade utbildningarna planerar att 
utbilda sig till tekniker. De vet hur de önskar att könsfördelningen på sina framtida arbetsplatser ska 
se ut:

Arvid: Ett kön - bara killar. Då kan man prata om det man vill. 
Mikael: Bara med killar, tål inte tjejer - tjejer är jobbiga.

Att vara underrepresenterat kön i mer ”tillfälliga” konstellationer verkar dock inte lika 
problematiskt. För Christian fungerar alla typer av enkönade grupper:

Christian: Jag har varit  ensam kille och spelat med bara tjejer, det  fungerar bra när man 
har samma intresse.  Men inom musik är det annars mest  killar, det är sjysst  det också. 
Men sångerskor är ofta tjejer.
Randi: Blir det skillnad då om det kommer in tjejer? 
Christian: Ja, sångerskor kan vara sjukt  jobbiga. Allt  ska anpassas efter dem när man 
spelar. Fast det  gäller ju förstås manliga sångare med. De är lika jobbiga, så det  är ingen 
skillnad mellan könen.

”Jobbigheten” kopplas här till sångarens roll i arbetet, inte till kön eller ens till individuell 
personlighet.
    
Könsskillnader

Att könsskillnader mellan män och kvinnor existerar råder det genomgående en stor samstämmighet 
om hos informanterna i den här studien. I vilken utsträckning, och hur de kan förklaras, varierar 
däremot.  

Ebbe: ......Tjejer och killar tänker olika, uppfostran gör ens personlighet och är olika för 
könen. 
Randi: När man har olika erfarenheter?
Magnus: Ja precis. Tjejer lär sig se saker annorlunda än vad killar gör. De tänker på 
annorlunda vis.

Ebbe och Magnus menar att  könsskillnaderna beror på uppfostran. En mer biologiskt essentialistisk 
syn på könen utrycker Richard i åk 9 när könsskillnader och arbete kommer på tal.

Richard: Ja, det  är bevisat att  hjärnorna ser olika ut. Då är det  bra med båda könen för att 
det blir mer arbete gjort.............
Randi: Men om man är så olika kanske man ska göra olika sorters arbete då?
Richard: Nja nej, i många arbeten vill man ha flera olika perspektiv.

 
Att båda könen klarar alla slags arbeten är en synpunkt som återkommer hos ungdomarna. Mäns 
och kvinnors olika perspektiv är värdefulla inom ett och samma yrke. Ingen ger uttryck för åsikten 
att män och kvinnor lämpar sig för olika yrken, tvärtom:

19



Anders: Det skulle inte behöva vara uppdelat  i yrken. Killar och tjejer klarar av att  göra 
samma saker. Det finns inget jobb för bara ett kön. 
Richard: Lite konstigt  (att  det  är så få tjejer på teknikprogrammet) egentligen, teknik 
borde nästan vara mer intressant för tjejer än naturprogrammet  t e x Mer design och 
skapande och så.

Bland ungdomarna på vuxenutbildningen betonas i än högre grad skillnader mellan könen. 
Hirdmans teori om hur män och kvinnor med hjälp  av språkliga dikotomier konstrueras till 
varandras motsatser, blir tydlig i våra gruppsamtal.
Tjejer babblar om ingenting - killar stänger av öronen, tjejer bråkar - killar håller ihop, tjejer är 
seriösa - killar är ytliga, killar är rättframma - tjejer skvallrar, tjejer koncentrerar sig - killar hoppar 
runt, killar slår varandra på käften - tjejer snackar skit, killar är genuina men tjejer de går inte att lita 
på. Diskussionen var stundtals livlig och några tystlåtna elever med avvikande uppfattningar hade 
svårt att  komma till tals. Harris var en av dem men han fick fram några invändningar mot det som 
sades:

Nej, nej, det  stämmer inte. Alla är inte sådana, det  handlar om individer. Typ killar 
snackar också skit.

 Christian är också medveten om att diskurserna varierar och beskriver hur stereotyperna inte gäller 
honom och hans kamrater, utan de avviker från den manliga normen:

Det är väldigt olika i olika kulturer. Inom musik där jag går är killar och tjejer lika. Jag 
har nära kompisar av båda könen. Killar som går fordon t.ex. spelar mer tuffa och 
grabbiga. Där blir det mer bråk och så.

 
Flickorna själva beskrev sig som en grupp, ofta i negativa stereotypa ordalag.46Det krävdes lite 
påtryckning från min sida för att bredda bilden.

Cissi: Tjejer ska gå och snacka skit i ett halvår.
Randi: Är alla tjejer sådana?
Cissi: Nej, det finns ju grupper med tjejer som är mer individer liksom. Jag har ett  bra 
tjejgäng där alla säger vad de tycker. En bra gemenskap.

Uppvärdering av manliga egenskaper

När mäns och kvinnors skilda egenskaper jämförs blir det under intervjuerna tydligt att de manliga 
uppvärderas och kvinnors nedvärderas. Både tjejer och killar talar i flera sammanhang negativt om 
flickor, och flickor i grupp anses som särskilt trista. De var flera av ungdomarna på 
vuxenutbildningen överens om.

Arvid: Alla tjejer pratar skit om alla. 
Mikael: Tjejerna bråkade och vi killar tittade på.
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Cissi: Men det är mycket  skvaller, jag gillar inte att  umgås med tjejer. Jag umgås helst 
med killar, de är mer rättframma och slår varann på käften - sen är det bra. Tjejer ska gå 
och snacka skit i ett halvår.

 
 När Arvid angriper tjejers sätt att tala har dock Cissi invändningar:

Arvid: Tjejer babblar fruktansvärt mycket. Högt och lågt om ingenting.
Cissi: Jag tycker det  är killar som pratar om ingenting, de hoppar runt  och säger öh, öh. 
Tjejer koncentrerar sig mer och är seriösa.
Arvid: Samtalsämnena blir olika mer seriösa med tjejer, och mer ytligt med killar - sport 
och skämt och så. Men när man väl börjar prata om seriösa saker med killar så blir det 
bättre och djupare än med en tjej.
Cissi: Ja, det är därför vi tjejer ofta har en nära killkompis. Tjejer kan jag inte lita på, 
killar är mer genuina.

När jämförelsen tillfälligt  faller ut till tjejers fördel får både Arvid och Cissi får bråttom att 
återupprätta den manliga storheten: Till och med i kvinnligt kodade färdigheter som samtal och nära 
relationer är killar överlägsna när det verkligen gäller. Mer genuina.

Analys

Samtidigt som ungdomarna framhåller könsblandade arbetsplatser på en strukturell nivå som 
mycket positivt, är det få som personligen har något behov av sådana arbetsplatser. De är öppna för 
att  arbeta i olika könsgrupperingar och betonar istället individernas betydelse för trivsel och 
resultat. Trots att det finns könsskillnader så tycker de inte att det är någon skillnad för dem själva 
att arbeta med flickor eller pojkar.    
  Men alla delar inte den uppfattningen. De elever som har erfarenhet av att  vara det 
underrepresenterade könet i en grupp upplever större könsskillnader mellan sig själva och 
klasskamraterna. Olika strategier för tjejer och killar för att hantera situationen när man var det 
underrepresenterade könet kunde urskiljas: Killarna valde att distansera sig från de trista tjejerna, 
trots att de egentligen inte blev personligen attackerade. Tjejerna försökte istället anpassa sig och bli 
tuffare och att ge igen när de blivit utsatta för hårt språk och sårande kommentarer från killarna. 
Killarna som valt  könsbrytande utbildningar blir inte nedtryckta av tjejerna men får ändå stöd av 
lärarna,47  vilket  kan jämföras med situationen i arbetslivet där den vertikala könshierarkin hjälper 
och stöttar män att  göra karriär inom kvinnodominerade yrken, medan kvinnor slår i glastaket inom 
mansdominerade yrken.48  Tjejerna som inte får samma stöd av lärarna var tvungna att  istället ta 
strid för att hävda sig i killgruppen.
   En konstruktivistinsk förklaringsmodell till könsskillnaderna är vanligast hos både yngre och 
äldre elever. Bara en elev anger biologiska skillnader i hjärnan. Pojkar och flickor uppfostras olika, 
vilket leder till olika erfarenheter och sätt att se på omvärlden.
    Ungdomarna är också medvetna om könshierarkin, och uppvärderingen av manliga egenskaper, 
beteende och språk, var speciellt tydlig på vuxenutbildningen. Cissi som hade erfarenhet av att 
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arbeta i både tjej- och killgrupper, solidariserade sig med killarna och höll med om att tjejer var var 
bråkiga och skvallriga. Killarnas mer manligt kodade bråkiga våldsamhet beskrivs som ett tecken 
på rättframhet, och att  slå någon eller få en smäll är bättre än att skvallra eller bli utsatt  för skitprat. 
När Cissi berättar hur det var när hon gick i en killdominerad klass i grundskolan, framställs faktiskt 
killarnas kränkningar av tjejerna som något  positivt, eftersom tjejerna var tvungna att bli tuffare och 
mer lika killarna. Att Cissi var sportintresserad liksom killarna gjorde att  hon fick vissa favörer 
framför de andra tjejerna och det verkar hon stolt över.
  Det ska tilläggas att det fanns en viss insikt  även hos de mest kategoriska ungdomarna att 
könsstereotyperna inte visar hela sanningen, utan att den individuella variationen är stor.
   

3. Könsfördelningens betydelse vid gymnasievalet

 
Randi: Hur tänkte ni om könsfördelningen i yrket när ni valde program?
Richard: Det var en konstig fråga! Det är ju inget man tänker på vid valet  utan det 
gör man utifrån intresse liksom. Könsfördelning kan man inte påverka så mycket 
och det är ju ändå viktigast att man väljer något som man är intresserad av och som 
passar en. 
Randi: mmm
Richard: Även om jag hade valt  ett mansdominerat yrke hade det inte spelat  så 
stor roll.

Gymnasievalet görs utifrån intresse och det är så självklart  att Richard tycker frågan är konstig. När 
det  gäller ungdomarnas eget gymnasieval så kommer jämställdhetsfrågan i skymundan. 
Könsarbetsdelningen är inget de själva kan påverka utan är ett större samhällsproblem. Även om 
intresset styr så visar det sig efter en stunds resonemang att de åtminstone ”tänkt på” programmens 
könsfördelningen till viss del. 

 
Richard: Men jag har tänkt på det när jag tittat  på programmen på gymnasiet och då är 
det ett minus att det nästan bara är killar på Teknik där jag ska gå.
Magnus: Jag valde bort elprogrammet och jag tänkte då på att det var mycket killar där. 
Men det var inte det som gjorde att jag bytte.
Mikael: Jag trodde det var både och på Handel, men det var mer tjejer. 
Anders: Det var mer tjejer på musikal och mer killar på musik. Det hade varit  roligt om 
det varit mer tjejer på musik, men man ska välja det man är intresserad av. 
Karin: Det spelar ingen roll för mig att det är mest  tjejer på frisörutbildningen, men det 
hade varit roligt med fler killar. 

Analys

Att intresset i första hand styr valet till gymnasiet är ett väntat resultat, men det är också värt att 
notera att eleverna faktiskt reflekterar över könsfördelningen på programmen. Jämfört med 
grundskolans könsbalanserade klasser, verkar det som ungdomarna ”upptäcker” könsfördelningen 
när de besöker gymnasieskolan. Speciellt när den är ojämn. Även om det inte spelar någon roll för 
dem själva om de arbetar med tjejer eller killar, så uppfattar de en ojämn könsfördelning som mer 
negativ än positiv.
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Men könsfördelningen kan också ha större betydelse än de flesta uppger. Både Arvid och Mikael 
valde program efter intresse, de trodde att  könsfördelningen skulle vara jämn, och det är den på 
programmet som helhet, men inriktingarna de sedan valde var tjejdominerade. Båda vantrivdes och 
Arvid hoppade sedan av utbildningen, delvis på grund av att könsfördelningen var ojämn.  

Sammanfattande analys

Varierande diskurser

Den här studien visar att  ungdomarna har tillgång till flera olika diskurser om kön och 
könsblandade grupper. Framträdande är en essentialistisk diskurs om två polariserade separata kön. 
Inte grundad i biologiska könsskillnader, utan mer genomgående handlar det om  
kulturessentialistiska genusskillnader. Den relativt stora samstämmigheten om kön som socialt 
konstruerat i åk 9 kan förklaras med att skolan utgår från genusteorin i samlevnads- och 
jämställdhetsundervisningen. Bara en elev har tagit till sig den biologistiska forskningens mer 
tveksamma bevis för könsskillnader i hjärnan. Det är inget som undervisningen i skolan förmedlar, 
utan det har han lärt sig någon annanstans, kanske i media. Den här skolan deltar i ett av regionens 
större projekt med avsikt att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen vilket medfört att 
eleverna fått  mycket undervisning i ämnet och därmed goda kunskaper om könskonstruktion och 
jämställdhet, får man förmoda.
  Ungdomarnas komplementära syn på könen gör mäns och kvinnors olika perspektiv på tillvaron 
värdefullt. Könsblandade arbetsgrupper blir därför viktiga eftersom de bidrar till större effektivitet 
och bättre trivsel på arbetsplatsen. Ungdomarna har i stor utsträckning tillägnat sig den politiska 
hegemoniska jämställdhetsdiskursen om ett könsbalanserat arbetsliv och delar regeringens, 
arbetslivets och utbildningsväsendets jämställdhetsmål. 
    De beskriver jämställda arbetsplatser som ett önskvärt strukturellt politiskt mål som angår andra, 
snarare än dem själva. För de flesta ungdomar spelar könsfördelningen ingen roll för dem 
personligen, utan enkönade grupper är ett  lika gott alternativ som blandade. Det är vilka individer 
som ingår i gruppen som är avgörande för trivsel och effektivitet. Men, det ska tilläggas, när de 
talar om att könsblandningen inte spelar någon roll, så är det blandkönade grupper eller 
könsegregerade där man själv tillhör det dominerande könet, som är normativa. Könsbrytaren - 
normbrytaren vill ingen vara. 
  De spretiga resultaten i Lövströms undersökning på frågan om det har stor betydelse att det  är 
både män och kvinnor i ett yrke, kan delvis förklaras med hjälp  av den här studien. Att hälften av 
ungdomarna tycker att  det har stor betydelse och den andra halvan att det inte har någon betydelse, 
förklaras med att  ungdomarna förstår frågan på två olika sätt: På en samhällsnivå anser de att en 
jämställd könsbalans i yrken är önskvärd och har stor betydelse. För deras egen personliga del 
däremot så spelar det ingen större roll om de arbetar med killar eller tjejer. Det är vilka individerna 
är som har betydelse. Svaret beror alltså på hur deltagarna i undersökningen tolkar frågan: Handlar 
det om yrken och deras framtida arbetsplatser generellt, eller om de själva gillar bäst att vara med 
både killar och tjejer?      
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   Den manliga arbetsgruppen uppvärderas på den kvinnligas bekostnad, det handlar då främst om 
att män har bättre egenskaper än kvinnor, inte att deras arbetsinsats är bättre eller effektivare. Det 
kan jämföras med samhällets arbetshierarki då manligt arbete värderas högre. Det handlar 
egentligen inte heller där om att arbetet är mer kvalificerat, utan om uppvärderade manliga 
egenskaper.49

   Uppvärderingen av manliga grupperingar på de kvinnligas bekostnad i den här studien besvarar 
också frågan varför en större andel flickor än pojkar i Lövströms undersökning anser att det är 
viktigt med både män och kvinnor i yrket. När pojkarna säger att det  inte har någon betydelse så 
föreställer de sig att enkönade framtida arbetsgrupper i deras fall handlar om att de arbetar med män 
i mansdominerade högre värderade yrken. När flickorna i högre grad anger att könsblandning är 
viktigt, relaterar de till enkönade kvinnodominerade arbetsgrupper med låg status som utgör deras 
normativa alternativ. Fler män i yrket  leder till ökad status och delaktighet i den eftertraktade 
manliga gemenskapen som omhuldas av både flickor och pojkar. Sandell urskiljer en orientering 
bort från traditionellt kvinnliga områden hos flera flickor. Att umgås med killar, vara mer manlig 
och uppsöka manliga domäner kan vara en användbar strategi för att värderas högre.50 Strategin ses 
inom arbetslivet  och i de yrken där jämställdheten ökar är det  kvinnor som söker sig till manliga 
yrkessfärer med ökad makt och bättre arbetsvillkor. När det gäller mäns intåg på kvinnodominerade 
arbetsplatser syns inte motsvarande förändring.
    Den biologiska diskursen om att män och kvinnor bör anvisas olika yrken eftersom de är olika, 
verkar inte finnas hos de här ungdomarna, tvärtom. De visar förvåning över könssegregeringen på 
flera gymnasieprogram, och hävdar att alla arbeten passar för män och kvinnor.    
   Den könsblandade gruppen utgör normen i den här studien, enkönade grupper är helt acceptabla  
så länge man tillhör det dominerade könet, men att vara könsbrytaren framstår som avvikande och 
problematiskt för de elever som har erfarenhet av det.  Diskursen om det negativa i att vara en 
könsbrytare stärks alltså i den här studien, men det anses mer positivt för flickor att delta i den 
mansdominerade gruppen, än vice versa. Detta speglas inte i statistiken för gymnasieavhoppen, där 
det är vanligare att kvinnliga könsbrytare byter inriktning av än manliga.51

    Det går inte att urskilja några direkta samband mellan val av gymnasieprogram och inställning 
till könsblandade grupper, vilket är begripligt med tanke på att könsfördelningen inte haft någon 
betydelse vid valet. Man hade annars kunna tänka sig att de som valt könssegregerade program 
skulle ha en mer positiv syn på enkönade grupper.

Skillnader mellan yngre och äldre elever

De äldre eleverna delar inte den politiska jämställdhetsdiskursen i samma omfattning som 
grundskoleeleverna. De har fler egna erfarenheter av olika könsgrupperingar och har upplevt hur 
det är att  arbeta i könssegregerade grupper. De har där reflekterat över manliga och kvinnliga 
praktiker och poängterar könsskillnader tydligare. Några äldre elever tycker att det är skillnad på att 
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arbeta med kvinnor och män och har bestämda åsikter om vilka könsgrupperingar de föredrar. 
Erfarenheter av enkönade grupper är en realitet för de äldre eleverna och en del av deras diskurs, 
medan de yngre inte har tillgång till denna diskurs i samma omfattning.

Skillnader mellan flickors och pojkars utsagor 
 
Både tjejer och killar deltog i uppvärderandet av manliga egenskaper och arbetsgrupper, på det 
kvinnligas bekostnad. Det gick att utläsa en skillnad mellan killars och tjejers subjektpositioner när 
de talade om könsskillnader: Tjejerna utgick inte från sig själva när de skulle beskriva tjejers 
egenskaper utan gav en stereotyp bild av hur tjejer i allmänhet är. Killarna däremot utgick från sig 
själva och beskrev hur de i varierande grad avvek från normen. På så vis blev killarna subjekt och 
individer i förhållande till normen, medan tjejerna objektifierade sig själva som en grupp, ofta i 
negativa ordalag.52

Avvikarna om könen som lika

Två äldre killar, Harris och Christian avviker i den meningen att de inte kan se några specifika 
könsskillnader mellan män och kvinnor, och för dem har därför inte könssammansättningen i yrket 
någon betydelse, varken på strukturell nivå eller för dem själva. De anser liksom Judith Butler att 
handlingar och egenskaper inte kan kopplas till specifikt kön. Gemensamt för dem båda är att de är 
mycket ambitiösa i sina blivande yrkesroller. ”Sångare är jobbiga oavsett  kön” menar Christian, 
eftersom deras roll i arbetsgruppen kräver anpassning från de övriga musikerna. Harris tycker att 
arbetets målsättning måste styra rekryteringen av personal, och kan inte se att  kön skulle spela 
någon roll för att arbetet ska bli framgångsrikt (både män och kvinnor kan ju sitta med benen ihop, 
enligt Butler, så det är individernas lämplighet som har betydelse). Att Harris, ensamkommande 
flyktingbarn från Afghanistan, har en ”postmodern” syn på kön som performativt med flytande 
gränser, tycker jag är intressant. Åtminstone rubbar det mina föreställningar om afghanska mäns 
kvinnosyn.

Kontextens och forskarens roll i en ny diskurs

Diskursen som framträder i den här studien gör den könsblandade gruppen till norm, vilket kan ha 
påverkats av intervjufrågornas utgångspunkt i form av Lövströms fråga om det har någon betydelse 
med både män och kvinnor i yrket. Det uttalas inte men kan anas att  det är normen, det positiva och 
normala.
   I min maktposition som forskare, feminist  och lärare med ett utbildningsuppdrag till vardags, har 
jag ibland problem att inta ett  objektivt förhållningssätt, och påverkar förmodligen elevernas svar i 
en hegemonisk ”politiskt korrekt” riktning. I min position som feminist hade jag svårt att låta de 
stereotypa bilderna av speciellt flickor passera, och jag försökte med följdfrågor få ungdomarna att 
bredda sina beskrivningar, vilket  påverkat deras berättelser. Och när Andreas säger att han helst vill 
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jobba med killar för att han” tål inte tjejer - tjejer är jobbiga!” så undslipper det mig som en reflex: 
”Men Andreas, så får man verkligen inte säga!” 
  Men överlag har jag försökt att förhålla mig objektiv och verkligen lyssna till vad mina 
informanter säger. I analysen har jag lyft både genomgående och mer avvikande uppfattningar om 
kön och jämställdhet, i syfte att inte begränsa den nya diskurs som skapats till en enda sanning.
   Trots att  ungdomarna har tillgång till en mängd ibland motsägelsefulla diskurser om kön och 
jämställdhet, anser jag ett  generellt  resultatet kan sammanfattas: Ungdomarna tycker att 
könsblandade grupper på en strukturell nivå är bra eftersom könen är olika och kompletterar 
varandra, men könet spelar egentligen ingen roll för dem personligen eftersom de inte upplever  
någon skillnad mellan att arbeta med kvinnor och män. Såvida de inte tillhör det starkt 
underrepresenterade könet i en arbetsgrupp, det är problematiskt.

 

Diskussion

Jag tror att den här studien har bidragit  till ökad förståelse för hur ungdomar tänker om kön och 
grupper. Det har åtminstone gett en tänkbar förklaring till siffrorna i resultatet i Lövströms 
undersökning. I den här studien har jag både förstärkt den hegemoniska politiska diskursen, och 
samtidigt visat att ungdomarna har tillgång till en mängd olika diskurser om könsblandade grupper.
   Trivsel, effektivitet och rättvisa anges som viktiga argument för könsblandade arbetsplatser. Att 
alla, både kunder och anställda känner sig mer välkomna anses också positivt. Resonemanget kan 
kopplas till diskussionen om könskvoteringens vara eller inte. Genom att kvotera och styra in det 
underrepresenterade könet inom yrken, och på så vis få en bättre könsbalans, kan människor av 
båda könen känna sig mer välkomna att  söka sig till yrket. En positiv spiral skapas och på sikt kan 
kvoteringen avskaffas när rekryteringen balanserats. Om yrken redan har en jämn könsfördelning  
förblir den jämn.
    Hur ska vi då som studie- och yrkesvägledare i skolan kunna påverka ungdomarna till att göra 
fler könsöverskridade val, vilket är vårt uppdrag? Det visar sig i studien att skolans sex- och 
samlevnadsundervisning haft ett ganska stort inflytande på elevernas syn på kön och givit dem 
kunskaper om jämställdhet, arbetsmarknad och genusteori. Det är bra att skolan kan lyfta fram 
demokratiska alternativ till den sexism och biologism som florerar i media och påverkar speciellt 
unga människor. Att eleverna tillägnar sig kunskaper om samhällets sociala, ekonomiska och 
kulturella strukturer liksom om dess normer och värderingar, finns inskrivet  i läroplanerna och är 
hela skolans ansvar. Många skolor arbetar också övergripande med normkritisk pedagogik mm, så 
här finns goda möjligheter till samarbete mellan vägledare och skolans lärare.
    Det finns också en problematik i detta; det finns egentligen inga säkra belägg för att en ökad 
kunskap om kön och normer verkligen leder till fler normöverskridande val.53 Det bekräftas också i 
denna studie där ungdomarna, trots jämställdhetsundervisning, inte gör könsöverskridande val i  
ökad omfattning. Eftersom ungdomarna inte anammat den biologiska diskursen om medfödda 
könsskillnader som motiverar yrkessegregeringen, finns det egentligen möjligheter för dem att  göra 
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vilka yrkesval som helst. Men eleverna inte alls är särskilt intresserade av att göra några 
otraditionella val för att  förändra den nedslående statistiken. Kunskap om könsskillnaderna fungerar 
istället normstabiliserande med fler inskränkningar av möjligheter. De två killarna på de 
tjejdominerade programmen i min studie hade goda kunskaper om vilka egenskaper de skulle 
tillskriva tjejerna för att som killar kunna ta avstånd från gruppen. Några framgångsargument för 
individen att bryta könsbarriärer är också svårt för en studie- och yrkesvägledare att  komma med, 
både tidigare forskning54  och den här studien stödjer att det finns många nackdelar med 
könbrytande val. 
    Det finns dock några resultat i arbetet  som skulle kunna ge uppslag till en bättre könsmedveten 
vägledning. Elevernas bild av två polariserade kön skulle kunna utvecklas i en mer performativ 
riktning.  Kanske måste den hegemoniska genusteoretiska diskursen om två separata kön som hålls 
isär  problematiseras mer både i skolan och arbetslivet. Istället bör man betona könens likhet, eller 
ännu hellre de flytande könsgränserna. Flytande könsgränser gör kön svårdefinierat, vilket medför 
egenskaper tappar sin könskodning. Önskar man i vägledningssituationen försöka överbrygga de 
hinder som tröga genusstrukturer utgör kan man, åtminstone tillfälligt, anamma Judith Butlers 
performativa teori. Enligt den finns det hos alla många möjligheter till normöverskridande 
”felhandlingar” t e x gymnasieval. Genom att konsekvent i texter, bilder och ord visa exempel på 
normöverskridande utbildnings- och yrkesval breddas elevens språkliga diskurs för möjliga 
yrkesval. Gå på studiebesök där en föredömlig könsfördelning finns, och bjud in det 
underrepresenterade könet  att berätta om utbildningar. Se bilder och film på ungdomar som bryter 
mot normen. Genom att påvisa hur många ”tjejer som faktiskt sitter bredbent och killar som sitter 
med benen ihop”, kan könsdiskurserna förändras!55  På sikt skulle det leda till att  de politiska 
jämställdhetsmålen blir överflödiga, om inte skillnaderna sitter i könet finns ingen anledning till att 
sträva efter en viss fördelning, men än så länge lever jämställdhetsparadoxen; Könsblandning är bra 
- men kön spelar ingen roll.
   Om vi studie- och yrkesvägledare lyckas hjälpa flera ungdomar att göra normbrytande val, så är 
det viktigt att gymnasietiden sedan blir en positiv för dem. Jag funderar på varför Arvid och Mikael 
inte hittade något vettigt sätt att navigera och göra kön i de tjejdominerade grupperna de hamnade i, 
efter sina intresseval till gymnasiet. Det  blev ju verkligen en misslyckad erfarenhet för dem. De 
kunde kanske inte riskera att tappa status genom att solidarisera sig med tjejerna och deras lägre 
värderade egenskaper. HBTQ-rörelsen och förändrade samhällsdiskurser runt kön gör annars 
numera olika sorters könsöverskridande uttryck alltmer möjliga även för killar, men det  verkar inte 
som att Arvid och Mikael hade tillgång till den diskursen, eftersom de bara passivt  distanserade sig. 
Det  var lättare för tjejerna, tjejerna i killgruppen försökte mer aktivt anpassa sig genom att  anta mer 
manliga attribut, vilket gav dem högre status. Nu är det inget ny företeelse att kvinnor har bättre 
strategier för att anta mer manliga attribut och nå större framgång: Redan när Shakespeares skrev 
sina pjäser på 1600-talet vittnade han om att det fanns två typer av kvinnor: dels offren, de som går 
under och dör – dels de kvinnor som tar saken i egna händer, d v s förklär sig till män och lyckas i 
livet.56Trots svårigheter för de kvinnliga könsbrytarna, har de alltså mycket att vinna, vilket gör  
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mansdominerade yrken till ett  alternativ trots svårigheter. Men hur man får män att  välja 
kvinnodominerade yrken, det är en svårare nöt att knäcka.

Förslag till ytterligare forskning

Empirin i den här studien kan ge en mängd olika uppslag till vidare forskning, det går att och vända 
och vrida hur mycket som helst bara några få utsagor och jämföra med olika genusteorier. Jag har  
ju begränsat mig mycket till mina ganska snäva forskningsfrågor. Men några teman ser jag som 
speciellt angelägna för ytterligare fördjupning, speciellt ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv.
    När jag talade med en studie- och yrkesvägledare jag känner var hon bekymrad för en tjej som 
skulle välja byggprogrammet. Inte för att eleven inte skulle klara jobbet, utan för att hon skulle bli 
ensam tjej bland bara killar. Hon visste inte hur mycket hon som vägledare skulle fokusera på att 
det kan vara besvärligt, eller skulle hon bara uppmuntra istället. Forskning (inklusive den här 
studien) visar att  det kan vara berättigade farhågor vid vägledning. Hur vägledare och även föräldrar 
tänker om och hanterar den här problematiken skulle vara intressant att veta mer om.
  Vi skulle verkligen behöva göra något för att stödja könsbrytarna. Det skulle behövas mer 
forskning om framgångsrika könsbrytare, vad är det som gör att de trivs och lyckas, när de 
fungerar? Är det strukturella faktorer eller individuella strategier? Hur kan man göra för att stödja 
dem? Det skulle också vara bra att undersöka hur klasskamraterna till könsbrytare talar om sin 
maktposition.
  Det skulle också vara intressant att undersöka vilket  inflytande skolans sex- och 
samlevnadsundervisning (i hård konkurrens med mediabruset) verkligen har på ungdomars syn på 
kön och jämställdhet. Undervisningens fokusering på genussystemets isärhållande behöver 
problematiseras i samband med detta. Grundskoleeleverna i den här studien fått en ovanligt 
omfattande undervisning i ämnet, vilket kom till uttryck i en relativt stor samstämmighet i en 
komplementär syn på könen, samt tillgång till utbildningssystemets och regeringens hegemoniska 
politiska jämställdhetsdiskurs. Detta påverkade dock inte deras egna könssterotypa val. 
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Bilaga 1
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Bilaga 2

Intervjufrågor

• Vilken betydelse tycker du att det har att det är både män och kvinnor i ett yrke? 

• Varför tycker du att det har större, alternativt mindre, betydelse?

• Vilka är din egen erfarenheter, är det skillnad på att arbeta med män eller kvinnor? Om så är fallet 

- vilka är skillnaderna? 

• Vilka könsgrupperingar föredrar du att arbeta med?

• Vilket program har du valt? Hur ser könsfördelningen ut på det programmet?

• Tycker du att könsfördelningen i olika yrken har haft betydelse för ditt gymnasieval?
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